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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo investigar a simplifica9o 

dos seguintes ataques silbicos de dois membros por aprendizes de ingl6s de nvel 

intermedirio falantes de portugu6s brasileiro: s + plosivas surdas, Isp!, ノst! e /skl, como 

em spot, stoly e sky, s + liquida /1/, como em slow, e s + nasais bilabial e palatal, 

respectivamente, /sml e Isnノ, como em small e snow. Tomamos como base os trabalhos 

de ECKMAN (1977, 1981 a e 1991), os quais trabalham com a no頭o de que universais 

linguisticos como a marca9ao sao fatores que influenciam a aquisi頭o de L2. A teoria 

fonol6gica adotada 6 a teoria da silaba de CLEMENTS (1990). Nossa hiptese era a de 

que os clusters mais marcados Isp!, ノst! e !sk! causariam um nmero maior de 

modifica96es que os demais, e que os clusters contendo nasais Ism! e /snl, por sua vez, 

causariam um nmero maior de modifica96es que o cluster contendo uma liquida, /sIJ. O 

estudo levou em considera9乞o os seguintes ambientes fonol6gicos precedentes: as vogais 

!u:/. lou! e lo!, a liquida Ill e a nasal velar 匂ノ， como em do, no, saw, feel e making. A 

hiptese era e de que o ambiente consonantal causaria um nmero maior de 

modifica96es que o ambiente vocdlico, O processo de modifica9ao silbica que 

esper dvamos que ocorresse era o de ep6ntese. Seguindo a metodologia de CARLISLE 

(1997), elaboramos um instrumento de elicita9ao de dados que consistiu de umi lista de 

trinta frases contendo os clusters e os ambientes listados acima. Os resultados revelaram 

o seguinte; a) nenhuma diferen9a nas taxas de modifica頭o entre os clusters sC foi 

encontrada, contrariando a hip6tese de que haveria alguma hierarquiza9乞o nas 

modifica96es realizadas; b) o ambiente voclico causou um nmero maior de 

modifica96es que o consonantal, c) o processo utilizado na modifica9ao dos clusters foi 

o de inser9ao de vogal epenttica antes do cluster (prtese), nao tendo ocorrido nenhiimi  

instncia de apagamento ou de inser9ao de vogal epent6tica dentro do cluster alvo. 



ABSTRACT 

The present investigation looked at the simplification of the following 

two-member onset clusters by intermediate students of English native speakers of 

Brazilian Portuguese: s + plosives Isp!, ノst! and !skl, as in spot, stoiy and sky, s + laterl 

Ill, as in slow, and s + bilabial and palatal nasal, respectively, /sm/ e /sn!, as in small and 

snow. Our theoretical approach is based on ECKMAN (1977, 1981a and 1991), which 

explores the notion that linguistic universals such as markedness have influence on 

second language acquisition. The phonological theory is based on the syllable theory 

found in CLEMENTS (1990). We hypothesized that more marked clusters such as isp!, 

/st! e /sk! would cause a greater number of epenthesis than the clusters containing nasais, 

Ism! and /sn!, and these, in turn, would cause more epenthesis than the cluster containing 

the lateral, !sli'. The study also took into account the importance of the preceding 

fonological environment: the vowels !u:!. iou! e lo!, the liquid /1! and the velar nasal Irjノ, 

as in do, no, saw, feel and making. The hypothesis was that the consonantal environment 

would cause more modifications than the vocalic one. The kind of process expected to 

happen in the modifications was vocalic epenthesis. Following the methodology found 

in CARLISLE (1991), an instrument of data elicitation consisting of a list of thirty 

independent related sentences containing the aforementioned clusters and environments 

was elaborated. The results revealed that: a) no difference was found in the modification 

rates amongst the onset clusters, contrary to our initial hypothesis, b) the vocalic 

environment caused a greater number of modifications than the consonantal one, c) the 

kind of process used to modify the clusters was vocalic epenthesis before the clusters 

(prothesis). No occurrence of consonant deletion or vocalic insertion within the clusters 

was found. 
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INTRODUCAO 

A motiva車o maior para a realizaao do presente trabalho vem a ser a 

busca de evid6ncias externas, no nosso caso especfico, advindas da aquisi叫o de L2, 

para a verifica叫o de hipteses lingusticas universais derivadas da teoria fonol6gica. 

Adotar um arcabou9o fonol6gico universal, implica, com base em MAJOR (1996, p. 

76 e 77), quatro pontos importantes: 1) crer que hd semelhan9as na aquisi9ao de LI e 

de L2, 2) considerar os sistemas das interlinguas como sistemas naturais, 3) 

pressupor que as interlinguas, sendo sistemas naturais, se comportam como tal, 

observando universais de marca頭o como na aquisiao de Li, e finalmente, 4) 

pressupor que dados de L2 contribuam significativamente para a constru9ao de uma 

teoria linguistica geral. 

O presente estudo assume u】ma perspectiva te6rica congruente com os 

estudos sobre a aquisiao do sistema fon6tico e fonol6gico de L2 das ltimas duas 

d6cadas, no sentido de que possui um foco predominantemente linguistico ou, como 

afirma CARLISLE (1991), intralingistico. Assu】mindo a perspectiva de que as 

interlnguas sをo sistemas naturais, e que, portanto, respeitam regras e princpios 

linguisticos universais, nossa investiga9ao busca trazer algumas refer6ncias relativas 

え interfer6ncia linguistica, え  marca車o e ao ambiente fonol6gico na produ叫o de 

ataques silabicos em ingl6s por falantes nativos de portugu6s brasileiro. Quanto aos 

universais linguisticos, desejamos verificar se a aquisi車o de encontros consonantais 

iniciais segue um padro universal de aquisiao. 

Portanto, nao 6 objetivo desse trabalho investigar o efeito de fatores 

extralingisticos como aptid乞o, fatores sociolinguisticos ou estilo de tarefa, mas sim 

investigar a influ6ncia de fatores intralinguisticos como ambiente linguistico e 

hierarquias de marca9ao linguistica. Para tanto, nos apoiaremos teoricamente tanto 

em resultados de estudos sobre a interfonologia de L2 como em pressupostos 

fonol6gicos universais. 

A estrutura fonol6gica escolhida para o presente trabalho 6 a silaba, e 

a posi9ao silbica, o ataque. O ataque 6 a parte da slaba que precede seu ncleo, o 
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qual geralmente 6 consthnido por uma vogal. Por exemplo, na palavra stop Istopノ, o 

ataque silabico 6 constituido pelas consoantes que precedem a vogal I ノ, ou seja, ノst!. 

Um dos problemas que falantes de portugu6s enfrentam ao estudarem ingl6s 6 a 

pronncia de seus ataques complexos, porque o ingl6s permite urna combina9o 

muito maior de consoantes em posi叫o de ataque que o portugu6s. Podemos citar 

como exemplos de ataques do ingl6s que sao diferentes do portugues, como o ataque 

de duas consoantes 1st! como em step e o de tr6s consoantes lskr/ em scrounge. O 

portugu6s pennite encontros consonantais de apenas duas consoantes, sendo que a 

primeira deve ser urna obstruinte e a segunda iim9 liquida, como !pl! em plano e /1c ノ  

em cravo. 

Al6m da interfer6ncia de Li, outros fatores que exercem influ6ncia na 

produ9ao de estruturas sildbicas em L2 e que suscitaram nosso interesse de 

investiga9ao sao o ambiente fonol6gico, os universais tipol6gicos e os efeitos da 

marca叫o, influ6ncias que tm encontrado respaldo em pesquisas realizadas na 自  rea 

nos 立  ltimos vinte anos [TARONE (1980), ECKMAN (1977, 1981 a), SATO (1987), 

BROSELOW (1983, 1984), CARLISLE (1991 b, 1997, 1998), entre outros]. 

At6 recentemente, no entanto, a aquisi9ao da fonologia da interlngua 

(IL) nao havia atrado muitos estudos, como cita TARONE (1987), pela forte cren9a 

de que a pronncia dos sons de uma lingua estrangeira era, em grande parte, 

influenciada muito mais pela transfer6ncia negativa da lingua materna do aprendiz do 

que por quaisquer outros fatores. 

TARONE (op.cit.) e MAJOR (1998) afirmam que os primeiros 

estudos nesta rea utilizavam a Anlise Contrastiva (doravante AC) quase que 

exclusivamente, o que teve urna grande influ6ncia em trabalhos sobre lnguas em 

contato. (ex. WEINREICH, 1953). As pesquisas que v6m sendo desenvolvidas nessa 

rea atualmente nos mostram, no entanto, que a transfer6ncia, tanto positiva quanto 

negativa,6 apenas mais uma influ6ncia nos processos de fonna頭o da fonologia da 

interlngua. No96es de marca9ao, fatores extralingisticos como aptido e interesse 

em aprender a lingua alvo, estrat6gias pedag6gicas, entre outros, tamb6m podem ser 
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considerados fatores que influenciam o processo de aquisi9ao da fonologia de L2. 

Segundo LEATHER & JAMES (1991): 

"A prtica da Anlise Contrastiva nos anos 70 fez com 

que os pesquisadores de L2 viessem a se dar conta de que a influncia 

de Li na aquisi頭o da fala de L2 a a muito mais diversa e variada do 

que previa a AC, o que levou a cria9ao de vrios mtodos capazes de 

lidar com tal problema". 

Os autores ressaltam as principais dimens6es que pesquisadores tm 

explorado nas 立  1tim9s duas d6cadas em pesquisas sobre aquisi9ao de fonologia de 

L2, como, por exemplo, a natureza da rela9ao entre elementos fnicos de Li e de L2 

na interlngua, o papel da transfer6ncia linguistica na aquisiao de L2, a rela9ao entre 

transfer6ncia e estagios evolutivos, o papel dos universais linguisticos, a dimenso 

sociolingistica da aquisi9ao de L2, e analises mais aprofundadas das implica96es da 

estrutura sonora de Li na aquisi9ao da fala em L2, em contraste a uma anlise 

superficial dos fonemas das suas lnguas em questo. 

A presente disserta9ao estd estruturada nos seguintes capitulos: tr6s 

capitulos iniciais te6ricos, questes metodol6gicas, apresenta頭o, an合lise e discusso 

dos resultados e considera96es fmais. 

Os primeiros tr6s capitulos constituem a fundamenta9ao te6rica da 

nossa disserta9ao. O primeiro capitulo contm inicialmente uma discusso sobre a 

Anlise Contrastiva e, a seguir, apresenta os fundamentos da Hip6tese Diferencial da 

Marca頭o (HDM- ECKMAN 1977), ferramenta de anlise na aquisi9ao de L2 que 

considera que universais linguisticos como a marcaao tamb6m sao fatores 

importantes na aquisi頭o de L2. O segundo capitulo apresenta uma revisao da 

literatura sobre a aquisiao da estrutura silhbica de L2, apresentando resultados de 

estudos importantes sobre a aquisi9ao da fonologia de L2 realizados nas 立  ltimas trs 

d6cadas. Finalmente, o terceiro capitulo apresenta a teoria fonol6gica a ser adotada 

como base para nossas hipteses, incluindo no96es gerais sobre silaba e silabifica車o, 

e aspectos te6ricos mais especificos como as representa96es subjacentes dos 

encontros consonantais sC em portugu6s e ingl6s, a teoria da marca9ao e sonoridade 
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proposta em CLEMENTS (1990) , e o Princpio do Licensiamento Pros6dico de ITO 

(1986). Nesse capitulo encontram-se tamb6m as hip6teses do presente trabalho. 

O capitulo sobre as questes metodol6gicas apresenta a justificativa 

dos sujeitos selecionados para a pesquisa, bem como o nvel de profici6ncia dos 

mesmos. Tamb6m explica como foi realizada a coleta de dados e apresenta uma idia 

geral sobre o software utilizado para essa tarefa. O instrumento de coleta de dados6 

explicado, analisado e exemplificado e tamb6m 6 apresentado o programa que 

realizou as rodadas estatsticas e selecionou os grupos de fatores significativos para a 

presente investiga叫o. 

O capitulo sobre a apresenta9ao, analise e discussao dos dados 

apresenta os resultados das rodadas estatisticas realizadas. Sao apresentadas as 

tabelas numricas resultantes da andlise estatstica e as mesmas s乞o comentadas, 

tentando-se relacionar os resultados え  s teorias apresentadas na fundamenta9o 

te6rica, a fim de tecennos possveis conclus6es do estudo. 

A parte final da presente investiga9ao apresenta as considera96es 

finais do trabalho, retomando o suporte te6rico e os resultados da presente pesquisa. 

Sao apresentadas as limita96es do estudo e 6 sugerida e a necessidade de novas 

investiga96es sobre o tpico a fim de que se possa contribuir para iima compreens乞o 

cada vez maior da aquisi9ao da fonologia de L2. 



CAPITULO 1 

ANALISE CONTRASTIVA (AC), MARCACAO E A HIPOTESE 
DIFERENCIAL DA MARCACAO (11DM) 

Iniciamos nosso trabalho fazendo um apanhado geral dos pressupostos da 

Anhlise Contrastiva (AC) e da no叫o de marca9ao, em seguida apresentando a 

marca車o como ferramenta adicional え  AC para a an合lise da aquisi9ao da fonologia 

de L2 atravs da Hiptese Diferencial da Marca叫o (11DM) de ECKMAN (1977). 

1.1 Pressupostos da Analise Contrastiva 

Muitos estudos na rea de aquisi叫o da fonologia da segunda lngua 

afirmavam ser possvel prever erros de pronncia atrav6s da descriao estrutural e da 

compara叫o dos sistemas da Li e da L2, baseando-se na Hiptese da Anえlise 

Contrastiva (Contrastive Analysis Hypothesis- CAH), proposta por LADO (1957). 

Segundo essa proposta, os pesquisadores eram capazes de prever dificuldades 

baseando-se nas diferen9as fonol6gicas entre as lnguas Li e L2 (diferen9a era 

sin6nimo de dificuldade). A representa9乞o 1 nos mostra iima versao simplificada da 

AC (ver TARONE 1987, p. 71): 

5 
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(1) Versao simplificada da AC (1) Versão simplificada da AC 

' L1 L2 

(1)  It/ /V 

(2)  If If 

/v/  

(3)  /1/ /I/ 

___ /r/ 

No exemplo nmero (1) da representa9ao, ambas as lnguas possuem 

o fonema It! em seus invent豆rios fonol6gicos, e, portanto, nenhum problema 

esperado quanto え  pronncia desse fonema. Temos entao um caso de transferncia 

positiva. No exemplo (2), hd apenas um fonema possvel na L2, e espera-se que o 

aprendiz n乞o tenha muitos problemas de percep叫o e de produ9ao, pois ele n乞o tem 

que aprender a fazer nenhuma distin9ao na L2. Esse 6 um caso de transferncia 

negativa que os estudiosos dessa andlise chamam de convergncia. J no exemplo 

(3), prediz-se uma maior dificuldade para o aprendiz, pois ele provavelmente ir 

perceber e produzir Ir! como uma variante minima de /11. Temos um caso de 

transferncia negativa divergente. 

Outras ferramentas importantes na AC sao os quatro tipos de intera車o 

e interfer6ncia do ponto de vista fon6mico elaboradas por WEINREICH (1953, 

p.1 8), o qual obteve dados atravs de pesquisas sobre lnguas em contato em 

situa96es bilingues. S乞o elas: 

1) Subdjferencia戸o: esse fen6meno ocorre quando dois ou mais sons 

que sao contrastivos em L2 sao tratados como nao contrastivos pelo aprendiz, pois a 

Li nao possui tal contraste. E considerado como um dos mais s6rios tipos de 

transfer6ncia fonol6gica, pois pode levar a quebras na comunica9ao. Por exemplo, 

um falante de portugu6s, cuja lingua n乞o possui contraste entre vogais longas e 

curtas, tem dificuldade tanto na percep9ao como na produ9ao dos fonemas longos e 

curtos, respectivamente, li:! e Iii. 

No exemplo niimero (1) da representação, ambas as línguas possuem 

o fonema /t/ em seus inventários fonológicos, e, portanto, nenhum problema é 

esperado quanto A. promincia desse fonema. Temos entdo um caso de transferência 

positiva. No exemplo (2), lad apenas um. fonema possivel na L2, e espera-se que o 

aprendiz não tenha muitos probleraas de percepção e de produção, pois ele não tem 

que aprender a fazer nenhuma distinção na L2. Esse é um caso de transferência 

negativa que os estudiosos dessa andlise chamam de convergência. h. no exemplo 

(3), prediz-se uma maior dificuldade para o aprendiz, pois ele provavelmente ird 

perceber e produzir /r/ como uma variante minima de 11 I . Temos um caso de 

transferência negativa divergente. 

Outras ferramentas importantes na AC são os quatro tipos de interação 

e interferência do ponto de vista fonêmico elaboradas por WEINREICH (1953, 

p.18), o qual obteve dados através de pesquisas sobre linguas em contato em 

situações bilingiies. São elas: 

1) Subdiferenciação : esse fenômeno ocorre quando dois ou mais sons 

que são contrastivos em L2 são tatados como não contrastivos pelo aprendiz, pois a 

Ll não possui tal contraste. t considerado como um dos mais sérios tipos de 

transferência fonológica, pois pode levar a quebras na comunicação. Por exemplo, 

um falante de português, cuja lingua não possui contraste entre vogais longas e 

curtas, tem dificuldade tanto na percepção como na produção dos fonemas longos e 

curtos, respectivamente, /i:/ e /V. 
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2) Extradferencia戸o: ocorre quando contrastes pertencentes ao 

sistema fonol6gico da Li sao transpostos ao sistema da L2. Esse processo nao causa 

grandes problemas ao falante de L2. Por exemplo, um FN de ingls, lngua que 

possui contraste entre It! e iti poderd pronunciar a palavra do portugu6s tia como 

/tial ou庫ai. 

3) Reinterp reta戸  o de distin戸es: nesse caso, o contraste entre as 

unidades fonol6gicas em L2 6 mantido, mas utilizado em contextos n乞o apropriados 

na L2. Por exemplo, FN de portugu6s aprendendo franc6s deve aprender uma 

distribui叫o nova para as vogais nasais. 

4) Substituido de fonemas: aqui, duas unidades contrastivas em Li e 

L2 sao consideradas iguais, porm suas caractersticas fonticas sao diferentes. Ex: 

os clusters iniciais /pr, br, tr, dr, kr, gr/ existem em ingl6s e em portugus, porm em 

ingl6s o r 6 realizado como retroflexo e em portugus como um tepe. 

ELLIS (1994, p. 308-309), no entanto, destaca alguns aspectos 

particularmente problemticos da AC. Primeiramente, a no頭o de equivalncia entre 

duas lnguas parecia dificil de ser determinada: como estabelecer quando as unidades 

de Li e de L2 sao exatamente equivalentes? Como definir a equival6ncia do fonema 

do portugu6s /?J com o sistema do ingl6s, o qual nをo possui tal fonema? Outro 

problema da AC era o seu pouco poder preditivo, pois os pesquisadores n乞o eram 

capazes de prever quais fonemas seriam substituidos e em qual ordem. Como destaca 

BROWN (1993, p. 203), a aquisi9ao de uma L2 segundo a AC consistia na mera 

aquisi9o de itens da L2 que nao existiam na Li, ignorando fatores intralinguisticos 

de aprendizagem como fatores sociais, linguisticos e psicol6gicos de cada individuo. 

Aos poucos, pesquisadores de aquisi更o de segunda lingua 

come9aram a obter dados que nao podiam ser explicados exciusivamente atrav6s dos 

pressupostos da AC'. Alm disso, muitos erros nao eram atribuveis え  transfer6ncia 

linguistica, e muitos erros previstos pela AC nao ocorriam. No final dos anos 

sessenta, como ressalta BROWN (op.cit.), a lingua de aprendizes de L2 nao passou 

1 Os primeiros estudos sobre a aquisi9ao da fonologia da L2 como os de BRIERE (1966), NEMSER 
(1971), e JOHANSSON (1973) (apud TARONE 1987) ja mostravam a falta de acuracia da AC em 
prever os enos e as dificuldades dos aprendizes. (Ver TARONE 1987 para uma discussao mais 
completa). 
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mais a ser vista como o resultado de malforma96es e erros, mas sim como um 

sistema inteligente e criativo, atrav6s do qual os aprendizes testam suas hipteses 

baseando-se em diferentes fatores e, gradualmente, vao se aproximando do sistema 

da lingua alvo. Tais fatores incluem um conhecimento limitado da L2, o 

conhecimento da Li, conhecimento sobre a natureza comunicativa da linguagem, 

sobre lnguas em geral e sobre o mundo e as pessoas. O termo mais famoso dado a 

esse sistema criativo e de testagem de hipteses 6 interlngua, e foi cunhado por 

SELINKER (1972) a partir do termo interlingual de WEINREICH (1953). A 

interlngua se refere a um sistema prprio formado pelos aprendizes, independente de 

Li e de L2, e reflete a tentativa dos aprendizes de estabelecer ordem e estrutura ao 

estimulo linguistico que os cerca (BROWN, op.cit., p. 204). CORDER (1983) 

resume a nova no叫o de segunda lingua surgida nos anos setenta ao ressaltar que: 

"Aprender uma lingua estrangeira 6 um processo 

criativo no qual os aprendizes interagem com seu ambiente a fm 

de produzir uma representa9ao interna das regularidades que eles 

descobrem nos dados linguisticos aos quais esto expostos. Tal 

representaao interna muda e se desenvolve a medida que o 

aprendiz continua a aprender". 

O surgimento da no9ao de interlingua representou um marco nos 

estudos de aquisi弾o de L2, pois os preceitos limitantes da AC cederam lugar a 

investiga96es mais complexas que levaram em considera車o outros fatores que nao 

somente a transferncia linguistica. A partir de entao, como cita ELLIS (1994, p. 

416), os estudos sobre a aquisi9ao de L2 come9aram a investigar a influ6ncia de 

outros fatores na aquisi9ao de L2, como: 1) fatores sociolingisticos, 2) marca9ao2, 

3) universais linguisticos, 4) prototipicalidade e 5) psicotipologia.3 

2 Corno veremos a seguir na proposta de ECKMAN (1977), a noao de marca頭o no foi totalmente 
separada da AC, mas sim incorporada え  ela, pois ela serviu para apurar as hipteses preditivas da AC, 
demonstrando que nem todas as dificuldades de aquisi9ao podem ser atribuIdas s diferen9as entre Li 
eL2. 
jVer ELLIS (1994, captulo 8) para uma discussao mais completa dos itens 1,4 e 5. 



1.2 A Marca戸o 

Concentremo-nos, por hora, no fator marca車o e nos universais 

linguisticos. Como explica ANDERSON (1983), a id6ia de marca叫o surgiu 

inicialmente nos trabalhos do Circulo Lingustico de Praga, especialmente na obra de 

TRUBETZKOY (1939, apud ANDERSON 1983), Gundz2ge der Phonologie, e 

geralmente envolve dois segmentos em contraste onde um apresenta uma 'marca" 

especial e o outro n乞o.4 Outra no車o de marca9ao introduzida em Gundzge der 

Phonologie 6 a do item de uma oposi9o que 6 "naturalmente rrurcado". Tal termo se 

refere ao fonema que, dentro de um par, possui a propriedade fontica que define a 

oposi 叫o, como o membro vozeado de um par vozeado/ desvozeado. 

A teoria da marca9 ao foi posterionnente desenvolvida por 

JAKOBSON (1941, apud ANDERSON 1983), em sua obra intitulada 

Kinderspra魂e, Aphasie und ailgemeine Lautgesteze い  Linguagem das Crian9as, 

Afasia e Universais Fonol6gicos). Atrav6s da investiga車o da aquisi頭o da 

linguagem por crian9as, Jakobson notou que a aquisi 乞o de certos itens fonol6gicos 

demonstrou seguir uma sequ6ncia de desenvolvimento aparentemente geral para 

todas as lnguas. Por exemplo, as plosivas eram adquiridas antes das fricativas, e 

estas duas, antes das africadas. A partir de tais observa96es, Jakobson formulou 

algumas leis sobre o desenvolvimento da aquisi9乞o fonol6gica da linguagem, as 

quais parecem governar a estrutura de sistemas fonol6gicos possveis. No caso do 

exemplo dado, a aquisi車o das fricativas implica a aquisi恒o inicial das plosivas e a 

aquisi頭o das africadas implica a aquisi9ao das fricativas e das plosivas. Tais leis 

foram denominadas universais de implica戸o, e serao melhor explicadas a seguir. 

Dentro da categoria dos universais, como ressalta LASS (1984, p. 

130), h dois tipos: 

1) universais absolutos, que sao propriedades absolutas das linguas naturais e 

que podem ser descritos por afirma96es do tipo: todas as lnguas possuem pelo 

menos uma vogal alta e todas as linguas possuem consoantes e vogais. 

9 

4 Segundo a terminologia da Escola de Praga (ANDERSON, 1983), tais oposi96es sAo denominadas 
"logically privative oppositions". 
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刀 universais 14olgicos, que sao propriedades n乞o obrigat6rias que certas 

lnguas possuem, e que podem ser descritos por afirma96es do tipo: algumas lnguas 

possuem sistemas com apenas uma vogal baixa e algumas lnguas possuem sistemas 

com contraste de voz. 

Ainda segundo LASS (op.cit, p. 130), h um ponto onde os universais 

lingusticos e os universais tipolgicos se intersectam, nos assim conhecidos 

universais de implica戸o. Tais universais sempre envolvem duas propriedades em 

urna rela9谷o condicional do tipo "Pi implica a possess乞o de Pj, mas nao vice versa". 

Por exemplo, se uma lingua permite encontros consonantais em posi車o de ataque 

silabico de tr6s membros ela tamb6m permite encontro consonantais de dois 

membros, mas n乞o vice-versa. Nesse caso, os encontros consonantais de tr6s 

membros sao considerados mais marcados que os de dois. 

Apresentamos aqui a distin9ao entre um segmento marcado e um 

segmento nao marcado de acordo com LASS (op.cit., p. 132). Um segmento 

marcado 6 : 1) menos comum linguisticamente que o segmento nao marcado, 2) 

geralmente n乞o ocorre em posi9ao de neutraliza叫o, 3) ocorre mais tardiamente na 

aquisiao da linguagem., 4) tende a ser menos estvel historicamente, e 5) tende a 

implicar a exist6ncia de uma contraparte nao marcada. 

1.3 A Hip6tese Diferencial da Marca鱗o (11DM) 

Partindo dos pressupostos de que itens mais marcados so menos 

comuns lingisticamente e de que eles tendem a ocorrer tardiamente na aquisi 乞o de 

Li, estudiosos de L2 come9aram a explorar a no9ao de marca9乞o e de universais 

linguisticos em pesquisas sobre a aquisi9ao de L2 no intuito de predizer e explicar 

dois fatores importantes: 1) a ordem de transfer6ncia de certos itens de Li para L2, e 

2) o seu grau de dificuldade na aquisi9乞o5. Portanto, como sugere ELLIS (1985, p 

5 Ver ELLIS (1994), captulo 10, para estudos sobre a aquisi9ao da sintaxe de L2 sob a perspectiva 
dos universais linguisticos. 
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202-203), tr6s hipteses foram levantadas sobre os efeitos dos universais linguisticos 

no desenvolvimento das interlnguas dos aprendizes: 

1) As interlnguas estao sujeitas ao efeito dos universais linguisticos como as 

lnguas naturais, 

2) Os universais de implica叫o podem ser u teis para prever a ordem de 

aquisiao de certos itens, 

3) Estruturas da L2 nao marcadas sao adquiridas antes que as estruturas 

marcadas. 

Na rea da fonologia da interlngua, os estudos pioneiros a utilizar as 

no96es de marca9ao e de universais linguisticos foram os de ECKMAN (1977, 

198 la). O autor prop6s remediar algumas defici6ncias da AC, elaborando uma 

hierarquia de dificuldades na aquisiao da fonologia da L2 baseada na marca叫o 

tipol6gica. Para tanto, Eckman tomou como base o trabalho de MOULTON (1962- 

apud ECKMAN 1977), o qual comparou os inventrios fonol6gicos do alemo e do 

ingl6s e apontou para as diferen9as na distribui頭o de contrastes de voz nessas duas 

lnguas. 

A teoria de Eckman, a qual incorpora rela96es de marca9ao universal, 

foi denominada Hip6tese Diferencial de Marca9ao (Markedness Differential 

Hipothesis - BDM). Veja a seguir a formula9ao da 11DM simplificada em ECKMAN 

(1981 a, p. 211): 

(2) Hiptese Diferencial da Marca9ao (BDM) 

As reas de L2 que apresentarao dificuldade sao aquelas que: 

1. so diferentes de Li, 

2. sao mais marcadas que na Li. 

ECKMAN (1977, p.60) define marca9乞o atrav6s de uma rela9o 

implicacional: "A phenomenon A in some language is more marked 訪an β び坑e 

Presence ofA加 αルnguage implies訪e Presenceげabul琉e presenceげβ does not 

imply the presence of A". O autor utiliza exemplos da fonologia e da sintaxe para 



12 

explicar a teoria, O exemplo da teoria fonol6gica 6 o de que ha nas linguas naturais e 

na aquisiao de Li uma hierarquia de posi9ao no que se refere a contrastes de voz. 

Por exemplo, se unia lingua possui contraste entre sons vozeados e desvozeados em 

posi車o final de palavra, entao ela tera tamb6m contraste entre sons vozeados e 

desvozeados nas posi96es mdia e inicial. Nesse caso, o contraste em posi車o final6 

mais marcado que os demais. Se urna lngua, no entanto, tiver contraste em posi9o 

inicial, isso nao significa que tamb6m tera contraste nas outras posi96es. O esquema 

a seguir demonstra a hierarquia de contrastes de voz proposta por ECK.MAN (1977, 

p.62) 

(3) Hierarquia de Contraste de Voz 

Posi9ao Inicial 	 Posi9ao Menos Marcada 

U 	 り  
Posi9ao M6dia 	 り  

u 	 u 
Posi9ao Final 	 Posi9ao Mais Marcada 

Ecknian utiliza essa proposta para explicar nao somente as 

dificuldades que aprendizes de certas lnguas tm ao aprender outras, mas tamb6m 

para propor uma ordem de dificuldade no aprendizado. Para ilustrar o exemplo da 

aquisiao da fonologia de L2 o autor se refere え  distribui9ao de contrastes de voz em 

pares como It! e Id! em ingl6s a alem豆o. Em ingles tal contraste pode ser observado 

em inicio de palavra como em "din" e "tin", em meio de palavra como em "betting" 

e "bedding" e em final de palavra como em "bed" e "bet". Em alemao esse contraste 

ocorre apenas nas posi96es inicial e mdia, mas nao na posi9ao final. Um falante que 

tem como Li uma lngua onde nao ha contraste de voz nas oclusivas finais, como o 

alemo, por exemplo, terd maior dificuldade em adquirir uma lngua que possui 

contraste de voz em posi9ao final, como o ingl6s, do que um falante de ingl6s 

aprendendo alemao, pois a posi車o final de contraste de voz 6 mais marcada que as 

outras duas posi96es. 

ECKMAN (1981 a) investigou o desvozeamento em final de palavra 

em uma interlngua (terminal devoicing). O autor baseou-se em propostas feitas em 
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seu estudo de 1977 sobre o desvozeamento em final de palavra na lingua alema para 

analisar a rela頭o das ILs com a Li e a L2, tentando provar empiricamente a teoria 

de que as lis sao sistemas criativos, independentes em muitos aspectos da Li e da 

L2. Ecknian coletou dados de ingl6s como L2 de falantes nativos de espanhol e de 

mandarim atrav6s de diversos mtodos como repeti頭o de lista de palavras, leitura de 

textos e discuss6es sobre um determinado assunto. O objetivo era o de analisar a 

produ9ao das plosivas vozeadas em final de palavra do ingls por falantes de 

mandarim e de espanhol como Li. 

A lingua inglesa possui contraste de voz em posi96es inicial, mdia e 

final, e permite obstruintes vozeados e desvozeados em posi叫o final. Falantes de 

espanhol, lngua que nao possui contraste de voz em posi車o final e que permite 

apenas soantes e alguns obstruintes vozeados e desvozeados em posi9ao final, 

devero ter dificuldade na produ頭o de plosivas vozeadas finais como fb, d, g/, e 

aplicar乞o uma regra de desvozeamento a esses fonemas, produzindo, ento, 

respectivamente, /p, t, k/. Quanto ao chin6s mandarim, lngua que nao possui 

contraste de voz em nenhuma posi頭o e que nao permite nenhum fonema plosivo em 

posi車o final, os pesquisadores desejavam investigar quais modifica96es iriam 

oconer え  s interlnguas dos falantes nativos (FNs) dessa lngua. 

Os resultados demonstraram que as Its dos dois falantes de espanhol 

produziram alternancias entre obstruintes desvozeados em posi車o final e obstruintes 

vozeadas em posi9ao m6dias, como, por exemplo, (p. 203): 

(4) Exemplos de alternancia entre formas vozeadas mdias e desvozeadas 

finais na IL de FNs de espanhol: 

Forma Alvo 
	

Forma Fontica Produzida 

a) proud加audi 
	

{prau司  
b) proudest /praudstl 
	

{praudつstJ 

a) red /redl 
	

[reO] 
b) redder Iredrl 
	

[re6orj 
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Eckman prop6e que a IL dos FNs de espanhol possui uma regra de 

desvozeamento das plosivas finais e que essa regra nao 6 motivada pela Li, urna vez 

que o espanhol nao possui essas obstruintes em posi9ao final de palavra. Da mesma 

forma, porque nao h nenhuma motiva車o da lingua inglesa para tal regra existir, ela 

no poderia ter sido adquirida atrav6s do insumo da L2. O autor concluiu que 6 uma 

regra da interlingua dos aprendizes, independente de Li e de L2, e que pode ser 

explicada pela 11DM: o contraste final e ingls 6 duplamente dificil para FNs de 

espanhol porque 1) nao existe em Li e, 2)6 tipologicamente mais marcado nas 

lnguas naturais. 

Os dados do estudo tamb6m demonstraram uma regra independente 

para a interlngua dos falantes de mandarim. Para os falantes nativos dessa lingua, no 

entanto, a regra que se aplica 6 da ep6ntese e nao a de desvozeamento final, pois os 

falantes inseriram uma vogal epenttica ap6s obstruintes vozeados em final de 

palavra. Al6m disso, nao houve processo de desvozeamento algum nos dados. Essa 

regra, afirma Eckman, confirma a proposta do autor sobre a independ6ncia das regras 

da IL. Nesse caso, a regra da epentese nao tem origem em Li porque o mandarim 

no possui contraste de voz em nenhim分  posi9o, e, nesse caso, o ingl6s tamb6m no 

possui nenhuma regra que motivaria o processo de ep6ntese6 

Em resumo, nos dois artigos publicados (i977 e 1981 a), o autor busca 

explica96es para certos fen6menos da interlngua baseando-se na 11DM (Markedness 

Differential Hipothesis), a qual leva em considera叫o a rela9ao entre universais 

linguisticos e a transfer6ncia linguistica negativa na forma頭o do sistema fonol6gico 

de L2. Desde a publica9ao do artigo de Eckman em 1977, a HDM tem sido testada 

em vrios estudos de aquisi叫o de L2. No prximo capitulo apresentamos resultados 

de estudos sobre a aquisi9ao da fonologia de L2, e dentre esses, dois estudos que 

testaram a veracidade da 11DM. 
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CAPITULO 2 

REVIS O DA LITERATUR& SOBRE A AQUISI叫O DA 
ESTRUTURA SILABICA DE L2 

Nesse segundo capitulo apresentamos uma revisao da literatura sobre 

estudos de aquisi叫o da fonologia de L2, focando nos estudos que envolvem a 

modifica9ao da estrutura silbica em L2. 

2.1 Estudos de aquisifo da fonologia de L2 baseados na 111DM 

O primeiro estudo a ser apresentado nesse capitulo 6 o de 

ANDERSON (1987), o qual examinou a produ弾o de clusters iniciais e finais em 

ingl6s americano (IA) como L2 por falantes nativos de rabe egpcio (AE), chin6s 

mandarim (CM) e chin6s amoi (CA). O objetivo era o de testar a 11DM, a qual, 

retomando ao que jd foi exposto, prediz que, juntamente com as diferen9as entre Li e 

L2, as estruturas de L2 que sao mais marcadas sero mais difceis de adquirir, e que 

o grau de dificuldade corresponde ao grau de marca9ao. Ou seja, quanto mais 

marcada a estrutura, maior dificuldade ela apresentar para ser adquirida. A 11DM 

tamb6m postula que d reas diferentes de Li que n乞o apresentam um grau de marca9o 

elevado nao representaro dificuldade ao aprendiz. 

Cabe aqui explicar o funcionamento das linguas investigadas no 

trabalho de Anderson quanto a clusters em posi叫o inicial e final: 

1) IA pennite at6 tr6s consoantes em posi9ao de ataque sildbico e at6 quatro 

consoantes em posi叫o de coda silhbica. 

2) AE pennite uma consoante em ataque sildbico e duas consoantes em coda sil自bica 
3) CM nao permite clusters consonantais em nenhuma posi頭o silhbica e somente 

trs consoantes sao permitidas em posi9ao de coda silbica: In, ij, .iJ 

15 
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4)CA tamb6m nao permite clusters consonantais em nenhuma posi9ao silbica e 

somente seis consoantes s乞o permitidas em coda sildbica: /m, n, ij, p, t, k/ 

Com base na 11DM, a autora postulou duas hipteses com respeitoa 

complexidade dos clusters7 em L2 e da posi9ao dos mesmos na palavra, se em 

posi車o de ataque ou de coda silbica: 

1)Clusters mais longos sofrerao um maior nmero de modifica96es. 

2) A hiptese n立mero dois se divide em duas: 

a)Clusters finais devero apresentar maior dificuldade para falantes das duas 

variedades de chines, uma vez que hd uma combina頭o otimizada de transferncia e 
de marca更o nesse caso, os dois fatores que a BDM leva em considera9o 

b) Dada a natureza da 11DM, a qual nao prediz se a influ6ncia da transfer6ncia 

serh maior que a da marca叫o (ou vice versa), nenhuma predi9ao quanto a posi9ao do 

cluster na palavra foi feita para falantes de AE 8 Isso porque, segundo a autora, era 
impossvel prever se clusters em posi9ao final seriam mais fceis porque AE permite 
clusters em posi9ao final (influ6ncia sa transfer6ncia), ou se clusters em posi9o 

inicial seriam mais fceis porque essa 6 uma posi9ao menos marcada (influencia da 

marca9ao). 

Anderson gravou entrevistas de 3 minutos com 20 falantes de AE, 20 

de CM e 10 de CA, as quais foram transcritas utilizando o IPA. O estudo nao 

apresenta especificamente quais clusters foram produzidos, mas eles foram divididos 

da seguinte forma: #C, #CC (clusters iniciais de um e dois membros) e C#, CC# e 

CCC# (clusters finais de una, dois e tr6s membros). Para efeito de andlise dos dados, 

a autora agrupou a produ頭o dos dois tipos de chin6s, formando entao dois grupos, 

falantes de rabe egpcio em um grupo (FAE) e falantes de chin6s mandarim e amoi 

(FCMJA) em outro. 

Os resultados do estudo apontam para a }{1)M como urna boa 

ferramenta na explica叫o de erros de pronncia dos falantes das linguas estudadas 

No geral, quanto maior a marca9ao dos clusters em termos de complexidade e 

O termo complexidade foi por ns traduzido do termo onclusters se refere ao nthriero de segmentos por cluster, e鴛length.com識.i a complexidade dosdade interna de seus 
componentes.
8 Considerando-se clusters de mesma complexidade (length) 
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posi 9ao, mais os mesmos sofreram modifica96es. Quanto え  complexidade (length) 

dos clusters, considerando a posi車o constante, ambos os grupos de 言  rabe e chin6s 

demonstraram melhores resultados em formas menos complexas, ou menos longas, 

portanto fornecendo resultados que apiam a HI)M. 

Quanto a posi9ao dos clusters, a hiptese prevista para falantes das 

variantes de chins se confirmou, pois FNs dessas duas variedades obtiveram 

melhores resultados nos clusters iniciais. Lembremos que nenhuma das variantes de 

chin6s permite clusters consonantais em nenhuma posi叫o. Portanto, para os 

chineses, as formas menos marcadas ofereceram menos dificuldade que as mais 

marcadas, fornecendo novamente apoio a HDM. A hip6tese que nao previa diferen9a 

na produ頭o de clusters em posi96es finais ou iniciais para falantes de AE nao se 

sustentou. As formas em posi9乞o fmal demonstraram ser mais dificeis que as iniciais. 

Para Anderson, esse 立  ltimo resultado demonstra a for9a da 11DM e de fatores 

universais na determina車o da produ9乞o fon6tica de falantes de L2. 

Outro estudo mais recente cujos resultados apiain a 11DM de Eckman 

6o de MAJOR e FAUDREE (1996). Esse estudo investiga o papel dos universais 

linguisticos na aquisi9ao de contrastes de voz dos obstruintes em ingl6s por cinco 

falantes nativos de coreano. O coreano possui uma regra de vozeamento das 

obstruintes desvozeadas /p, t, kJ em posi車o intervoclica ou entre elementos 

vozeados. Pode-se prever, portanto, que obstruintes desvozeados da lngua inglesa se 

tornem vozeados em posi9ao intervocdlica. Por exemplo, a palavra happy seria 
pronunciada [h田bi]. 

Os sujeitos da pesquisa foram considerados iniciantes, pois, apesar de 

terem estado nos EUA por seis meses, sua comunica9乞o com FNs de ingl6s era 

extremamente reduzida, e a maior parte do tempo, os mesmos falavam coreano com 

parentes. Os sujeitos leram listas de palavras e um pequeno texto. Os autores 

testaram tr6s hipteses' uma baseada na transferncia positiva, uma baseada na 

transfer6ncia negativa e a terceira baseada na marca頭o de obstruintes finais. 

Hip6tese 1: Transfer6ncia Positiva: os falantes iro produzir corretamente 

obstruintes desvozeados em ingl6s nas posi96es iniciais e finais, e obstruintes 

vozeados em posi9乞o m6dia. 
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Hip6tese 2: Transfer6ncia Negativa: os falantes terao dificuldade de 

produzir obstruintes desvozeados em ingl6s em posi叫o mdia, e de produzir 

obstruintes vozeados nas posi96es inicial e final. 

Hip6tese 3: Marca戸o: A ordem de aquisi頭o ser inicial> mdia> final. 

Os dados apoiaram as trs hipteses dos autores quase que totalmente 

Hip6tese 1: como previsto, os falantes produziram corretamente obstruintes 

desvozeados em posi96es inicial e final, devido a sua presen9a em coreano, e 

produziram corretamente obstruintes vozeados em posi9ao mdia, devido a regra do 

coreano do vozeamento intervocalico. 

Hip6tese 2: contrrio え  hip6tese prevista pelos pesquisadores, os falantes 

no tiveram dificuldade em produzir obstruintes desvozeados em posi9ao mdia e 

obstruintes vozeados em posi9乞o inicial. No entanto, como previsto, eles tiveram 

dificuldade na produ9ao de obstruintes vozeados em posi9ao final, com uma taxa de 

desvozeamento total de 47%. 

Hip6tese 3: a ordem de aquisi9ao do contraste vozeado- desvozeado foi 

parcialmente comprovada pois, apesar de a posi9ao final ter demonstrado uma maior 

dificuldade de produ9ao, nao houve diferen9a entre as posi96es inicial e mdia, as 

quais demonstraram um nvel de acurcia de quase 100%. 

Os autores concluem que, ao menos quanto a universais de 

vozeamento e quanto a hierarquia de dificuldade de posi叫o dentro de palavra, as 

interlnguas seguem princpios das linguas naturais 

2.2 Transfer6ncia, modifica96es silbicas e a prefer6ncia universal 

pela silaba aberta 

Os estudos sobre a aquisiao da estrutura silbica de L2 tm sido de 

extrema importncia na investiga9ao da interfer6ncia do sistema fonol6gico de Li e 

na 	influ6ncia 	de 	universais 	tipol6gicos 	na 	aquisi9o 

do sistema fonol6gico de L2, devido a s considerveis diferen9as entre estruturas 
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silbicas nas linguas naturais. A seguir apresentamos resultados e conclus6es de 

alguns desses estudos. 

TARONE (1980) foi uma das pioneiras a investigar a produ9o da 

silaba por aprendizes de L2. Tarone estudou a produ頭o oral de ingl6s como L2 de 

seis sujeitos falantes de trs lnguas diferentes, a fim de estudar: 1) a estrutura 

sil自bica da interlingua, e como ela se diferencia da estrutura da L2, e 2) identificar 

alguns dos processos que agem sobre a estrutura silbica da IL, incluindo a tend6ncia 

universal え  silaba CV. Para esse fim, os sujeitos da investiga9ao deveriam falar 

linguas com estruturas silbicas tanto similares como diferentes え  s do ingl6s. As 

linguas faladas pelos sujeitos da pesquisa eram portugu6s brasileiro, canton 6s e 

coreano. As estruturas silbicas do portugus e do canton6s s乞o substancialmente 

diferentes da do ingl6s, sendo as duas primeiras linguas de estrutura silbica CV. J o 

coreano possui estrutura silえbica CVC, similar え  do ingl6s. O mtodo de elicita9o 

de dados foi atrav6s da narrativa de uma hist6ria baseada em uma sequ6ncia de 

gravuras. As narrativas foram transcritas e uma pontua9ao foi obtida para cada 

sujeito baseada em tr6s tipos de viola96es da estrutura silbica alvo: ep6ntese, 

apagamento e inser9ao de plosivas glotais. Nao foram diferenciadas viola96es de 

ataques ou de codas sildbicas. 

Falantes brasileiros utilizaram o processo de epentese para modificar a 

estrutura silbica de L2 em 80% dos casos e apagamento de consoantes em 20% dos 

casos, enquanto que falantes de coreano e canton6s preferiram o apagamentoa 

ep 6ntese (p. 236): 

(5) Exemplos de modifica車o da estrutura silえbica 

ー  Inser9ao de vogal (ep entese): tree [tri:] - toree [tan:] 

-Apagamento de consoante: blue [blu:] - bue [bu:] 

Com o objetivo de testar a tend6ncia universal え  silaba CV, os erros de 

simplifica9ao sildbica foram classificados da seguinte forma: erros de transfer6ncia 

linguistica e erros nao atribuveis a transfer6ncia linguistica. A porcentagem de erros 

do primeiro tipo variou de 53% a 90% dos erros cometidos, e a porcentagem de erros 
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do segundo tipo variou de 10% え  47%. Portanto, houve uma maior incid6ncia de 

erros de transfer6ncia que erros de nao transferncia. Para os erros nao atribuveis え  
transfer6ncia, especialmente levando em considera更o a alta taxa de simplifica叫o 
CV dos falantes de coreano, (47% e 27%), TARONE (op.cit., p. 241) prop6e que os 

processos de apagamento e de ep6ntese convergem no sentido de transformar as 

silabas complexas de L2 em silabas CV. Para a autora, a preferencia pela slaba 

aberta pode se unir a outros processos, como a transfer6ncia de Li, e formar uma 

tend己ncia ainda maior え  silaba CV, mas que essa tend6ncia parece operar 

independentemente da transfer6ncia de Li. 

A conclusao de Tarone de que h uma tend6ncia え  silaba CV nas 

interlnguas foi questionada em SATO (1987). Neste trabalho, investigou-se a 

transferencia de Li e de processos fonol6gicos de desenvolvimento na aquisi9ao da 

estrutura sildbica de ingl6s como L2 por dois falantes de vietnamita. O estudo teve o 

intuito de investigar trs propostas oriundas de outros estudos: 1) a tend6ncia 

universal え  silaba aberta na interlngua de aprendizes de L2, proposta por TARONE 

(1980); 2) a interferncia do sistema de Li quanto え  produ9乞o de clusters 

consonantais em posi96es silbicas inicial e final, e uma tend6ncia a uma maior 

viola9乞o de clusters em posi9ao de coda atrav6s de processos como a ep己ntese e o 
apagamento; e 3) a afirma頭o de que o processo de ep6ntese ocorre mais 

freqentemente na aquisi9合o da estrutura silbica de L2 do que outros processos, 

como e desvozeamento, por exemplo. O vietmimita6 uma lingua interessante para a 
investiga9ao da tendencia universal え  silaba aberta CV justamente pelo fato de ser 

uma lngua cujas silabas preferem o padro CVC, apesar de CV tamb6m ocorrer9. A 
proposta da autora era justamente ・  a de verificar se os dados dos falantes de 

vietnamita tamb6m apontariam para uma tend6ncia a silaba aberta, apesar de a 

transfer6ncia apontar para uma tendncia え  silaba fechada. 

Quanto a testagem da tend6ncia え  silaba CV, os resultados do estudo 

demonstraram, em primeiro lugar, lima tend6ncia え  transfer6ncia da estrutura sildbica 

de Li para L2, pois os dados apontaram para uma maior produ9ao de slabas 

fechadas CVC、  como as silabas do vietnamita. Esse resultado 6 contrrio a hip6tese 
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de iima tendencia universal え  produ9ao de slabas abertas na interlngua de 

aprendizes de L2 proposta por TARONE (1980), pois, para a tend6ncia え  silaba 

aberta ser confirmada, falantes de urna lngua CVC como o vietnamita deveriam 

produzir um nmero substancial de modifica96es, transformando silabas fechadas em 

slabas abertas. Em segundo lugar, ambos sujeitos demonstraram uma maior 

dificuldade na produ9乞o de clusters consonantais em posi9ao de final de slaba, 

confirmando a tendencia de ulma maior reestrutura9乞o de clusters consonantais em 

posi9ao de coda silhbica na interlngua dos aprendizes. Os processos de modifica車o 

de clusters em posi車o de coda foram dois: a) desvozeamento das consoantes 

desvozeadas finais, como em [juzd] * [just], e b) apagamento da consoante final, 

como em [1田st] - {1記s]. Finalmente, os dados do estudo no confirmaram a hiptese 

da ep6ntese como sendo o principal processo de reestrutura9ao da estrutura silabica. 

Al6m do processo de epentizacao, outros processos tamb6m foram utilizados, como o 

desvozeamento e o apagamento citados acima, e a transformaao de fricativas em 

plosivas, como em [On] - [tn]. 

As conclus6es de Sato sao corroboradas pelo estudo de BENSON 

(1988). A autora gravou a fala espont含nea em ingles de dois falantes nativos de 

vietnamita e realizou uma andlise de erros a fim de investigar quais os processos de 

modifica9ao da estrutura sildbica haviam sido empregados. Para efeitos de 

compara9ao, a autora tamb6m gravou a fala espontnea dos aprendizes em sua Li. 

Das modifica96es encontradas, interessam-nos as seguintes 

1) Ep6ntese voclica (Lingua Alvo CVC > Interlingua CVCV) 

2) Apagamento de consoante final (Lingua Alvo CVC - Interlngua CV_) 

Das 537 silabas alvo fechadas, 92 silabas (17%) foram modificadas 

para slabas CV atrav6s de apagamento de consoante, porm apenas 11 dessas silabas 

CV nao foram resultado de transferencia (aproximadamente 2% do total de slabas), 

pois lembremos que o vietnamita tamb6m permite silabas CV. O estudo demonstra 

claramente a influ6ncia da interfer6ncia negativa CV e CVC, com 80 dos 92 erros 

9 Para mais detalhes do molde silbico do Vietnamita, ver SATO (1984, p. 251) 
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realizados sendo atribuidos え  transfer6ncia e apenas 11 desses erros demonstrando 

uma prefer6ncia universal pela silaba aberta CV. Portanto, o estudo n乞o forneceu 

dados que sustentam a hiptese universal da silaba CV nas interlnguas. 

A prefer己ncia pela silaba aberta na interlngua tamb6m foi desafiada 

por um estudo de HODNE (1985). 0 autor coletou dados de falantes de polon6s, 

lingua CVC que possui uma estrutura silbica tao ou mais complexa que a do ingl6s 

O instrumento utilizado foi a fala espontnea em duas atividades: respostas a 

perguntas sobre figuras e descriao de um vIdeo. O corpus coletado continha 666 

slabas, das quais 66 (10%) continham algum tipo de modifica頭o. As tr6s estratgias 

de modifica9乞o utilizadas forani inser9ao de uma plosiva glotal I?!, epntese e 

apagamento de consoante. Dessas modifica96es, apenas 20 nao eram atribuveis え  
transfer6ncia de Li, perfazendo 30% do total de erros. A autora concluiu que obteve, 

portanto, pouca evidencia para a prefer6ncia pela slaba aberta na interlngua de 

aprendizes de L2. 10 

No estudo de BROSELOW (1987a) sobre a aquisi9ao de ataques 

complexos do ingl6s por falantes de dois dialetos 自  rabes, egpcio e iraquiano, a 

autora atribui as mudan9as ocorridas nas estruturas sil自bicas do ingl6s え  transferencia 

da estrutura silbica dos dialetos a rabes. Segundo a autora, falantes nativos de 自  rabe 

egpcio t6m a tend6ncia de inserir a vogal epent6tica [i] no interior do cluster 

consonantal, como em: [filor] para floor e [silaid] para slide. Falantes nativos de 

rabe iraquiano t6m a tend6ncia de inserir a mesma vogal epent6tica antes do cluster 

consonantal, como em: [iflor] para floor e [istAdi] para study. A explica9ao postulada 

pela autora para essa diferen9a 6 de transfer6ncia da estrutura silbica de Li. Por 

exemplo, o dialeto egipcio possui ataques de apenas um membro e o dialeto 

iraquiano possui ataques mais complexos, como em [qmaaf], [Oneen], [t.laab] 

Portanto, falantes de h rabe egpcio, ao inserirem a vogal [i] no interior do cluster 

consonantal, como em [filor], por exemplo, estao adequando o sistema sildbico do 

ingl6s s restri96es da estrutura sil自bica de sua Li, que nao permite clusters 

consonantais iniciais, e criando uma estrutura sildbica CV. Falantes de a rabe 
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iraquiano, entretanto, inserem o [i] epent6tico antes do cluster consonantal, uma vez 

que as restri96es silabicas dessa lingua admitem clusters em posi弾o de ataque, 

criando uma estrutura de slaba VC. Veja outros exemplos (BROSELOW, op.cit., p 

294- 295): 

(6) Erros cometidos por falantes egpcios e iraquianos em ingl6s como L2 

Egpcios 

{Oi-ri] (CV- CV) 	three 

[fi-red] (CV- CV) 	Fred 

Iraquianos 

[iO- ri] (VC- CV) 

[if- red] (VC- CV) 

Se a tend6ncia universal え  silaba CV estivesse atuando na fala dos 

iraquianos, a pesquisadora nao teria obtido um padr乞o VC em seus dados. O estudo 

aponta, portanto, para uma influencia maior da interferncia de Li na defini頭o da IL 

desses aprendizes que a preferncia pela slaba CV 

Em outro estudo investigando modifica96es na estrutura silabica de 

L2, BROSELOW (1 987b), a autora investigou os erros cometidos por falantes 

nativos de ingl6s americano aprendendo rabe. Falantes de ingls geralmente tm 

dificuldade em conectar sons atrav6s de fronteiras sil自bicas. Por exemplo, seqencias 

de sons que terminam em consoante e iniciam em vogal. Segundo BROSELOW 

(op.cit., p. 263), falantes nativos de ingl6s aprendendo d rabe tendem a perceber a 

consoante final como parte da palavra seguinte, como em miS ana 'not I', que6 

comumente compreendida como * mi Sana. Para Broselow, os erros cometidos por 

aprendizes ao pronunciarem seq6ncias de sons nao permitidos em suas lnguas 

nativas sao, na verdade, tentativas de adequar as formas de L2 a s restri96es silbicas 

de Li. 

Baseando-se em resultados dos estudos de 1983 e 1984, a autora 

prop6e a Hip6tese da Transferncia da Estrutura Sildbica (Syllable Structure 

Transfer Hzpothesis), em uma tentativa de explicar os casos de erros encontrados em 

seus estudos. Segundo essa hip6tese, (BROSELOW, 1987b, p. 272) " when the 
target たnguage permits syllabた structure which are not permitted in 訪e native 

10 A autora atribuiu a grande incid己ncia de inser9ao da pleosiva glotal ノ?! ao estado de stresse dos 
informantes ao realizarem as tarefas de elicitaao. 
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ルnguage, learners w辺make errors which invoんe altering班ese structures to 訪ose 

which would be permitted 加 the native language ".Portanto, segundo a autora, a 

transfer6ncia da estrutura silbica de Li para L2 6 um fator importante na explica9ao 

de erros nas interlinguas. 

Apresentamos nessa se9ao resenhas de estudos importantes na 

investiga9ao dos erros fonol6gicos das interlinguas de aprendizes de L2, os quais 

destacam a importncia de fatores como processos fonol6gicos, transfer6ncia e 

estrutura sildbica, fatores esses que tamb6m sero explorados em nosso trabalho. O 

Quadro 1 apresenta um resumo dos estudos resenhados at6 agora sobre a aquisi9ao 

da estrutura silabica em L2. 
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QUADRO 1 : Resumo de estudos sobre transferncia silabica e preferncia 
universal pela slaba CV 

QUADRO 1 : Resumo de estudos sobre transferência sildbica e preferência 
universal pela silaba CV 

Estudo Metodologia Resultados 
1) TARONE (1980) Produção oral de inglês de dois 

falantes 	cada 	de 	cantonês, 
coreano e português narrando 
uma 	estória 	em 	progresso 
através de figuras. 

- 	a autora aponta para uma tendência 
universal para a silaba aberta CV. 
- 	as estruturas silábicas produzidas 
foram diferentes da estrutura de Ll. 
- 	houve 	uma 	forte 	tendência 	A 
transferência de Ll para L2. 

2) SATO (1987) Três 	entrevistas 	com 	dois 
falantes nativos de vietnamita 
falando inglês em um intervalo 
de dez meses. 

- 	Não foi confirmada a hipótese da 
epêntese como principal processo de 
modificação da estrutura silábica de L2. 
- 	uma 	grande 	tendência 	A 
transferência da estrutura silábica de Ll. 
- 	os 	informantes 	demonstraram 
dificuldade 	na 	pronfincia 	de 	codas 
silábicas em final de palavra. 

3) BENSON (1988) Gravação da fala espontânea 
em 	inglês 	de 	dois 	falantes 
nativos de vietnamita, e de dois 
falantes de inglês como Ll, 
Tara meios de comparação. 

- 	processos utilizados na modificação 
das silabas: epêntese e apagamento 
- 	grande influência da interferência 
negativa de Ll na estrutura silábica da 
IL. 

4) HODNE (1985) Gravação 	de 	dois 	falantes 
nativos 	de 	polonês 	falando 
inglês, 	descrevendo 	uma 
história através de figuras 	e 
outra através de cenas de video. 

- 	processos utilizados na modificação 
das silabas: inserção da plosiva glotal 
/?/, epêntese e apagamento. 
- 	pouca evidência para a silaba CV. 

5)BROSELOW 
(1987a) 

Coletou 	erros 	de 	falantes 
nativos 	de 	árabe 	egípcio 	e 
iraquiano 	aprendendo 	inglês 
através de entrevistas, leitura de 
lista de palavras e produções 
em sala de aula. 

- 	falantes de árabe egípcio inserem 
vogal epentética no interior do cluster 
consonantal 	e 	falantes 	de 	árabe 
iraquiano inserem a vogal antes do 
cluster. 
- 	a 	explicação 	postulada 	é 	a 	de 
transferência da estrutura silábica das 
variantes do árabe. 
- 	a preferência pela silaba CV não foi 
confirmada. 

6)BRO SELOW 
(1987b) 

Coletou 	erros 	de 	falantes 
nativos de inglês aprendendo 
drabe, 

- 	erros cometidos por aprendizes ao 
produzirem seqüências 	de sons não 
permitidas em sua Ll são tentativas de 
adequar as formas de L2 as restrições 
silábicas de L2. 
- 	propõe a Hipótese da Transferência 
da Estrutura Silábica. 

Os estudos relatados at6 aqui sobre a prefer6ncia pela silaba CV 

produziram resultados variados. A maioria deles revelou uma alta incid6ncia de 

interfer6ncia da Li na modifica9谷o sil自bica em L2 e pouca fti.ndamenta恒o para a 

hiptese de uma prefer6ncia universal pela slaba aberta. 

Os estudos relatados até aqui sobre a preferência pela silaba CV 

produziram resultados variados. A maioria deles revelou uma alta incidência de 

interferência da Ll na modificação sildbica em L2 e pouca fundamentação para a 

hip6tese de uma preferência universal pela silaba aberta. 

UFR6S 
B山Uoteca Setotal de C滝（lc海S ScCIS el旬m置n, 

tiFrIGS 
Biblioteca Setorial 	Ciências Socials 	HurnIn. 
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Alguns estudos sobre a aquisiao da fonologia de L2 dao 6 nfase ao 

tipo de processo utilizado na modifica9ao da estrutura silbica de L2. Como vimos 

anteriormente, o processo de epentese 6 um processo comumente utilizado por 

aprendizes de lngua estrangeira na modifica9ao da estrutura silbica de L2. No 

entanto, ele 6 um processo varihvel, e as pesquisas sobre aquisi頭o da fonologia de 

L2 ainda nao conseguiram estabelecer raz6es exatas para a utiliza9ao de diferentes 

processos por falantes de diferentes lnguas. 

Em BROSELOW & PARK (1995- apud ARCHIBALD 1998), os 

pesquisadores buscaram explica96es para a varia9ao na utiliza頭o do processo de 

ep6ntese por falantes de coreano aprendendo ingles. Os autores prop6em uma 

explica9ao para esse processo baseada na compara9ao das estruturas moraicas das 

slabas do ingls e do coreano. O coreano nao admite ncleo silbico bimoraico, ou 

seja, vogais longas ou bimoraicas nao podem assumir a posi9ao de ncleo de silaba, 

ao contrrio do ingl6s, que permite vogais nucleares monomoraicas ou bimoraicas. 

De acordo com os dados, a inser9ao de um li! epent6tico surgiu em palavras cujo 

ncleo silbico continha ii ma vogal longa. A consoante em posi9o de coda nao pode 

ser considerada a causa do fen6meno, uma vez que cada palavra correspondente em 

a) e em b) termina com a mesma consoante. Vejamos alguns exemplos 

(8) BROSELOW & PARK (1995- apud ARCHIBALD 1998) 

a) biti "beat" 
	

b) bit "bit" 

cipi "cheap" 
	

tip "tip" 

piki "peak" 	 pik "pick" 
ruti "route" 	 gut "good" 

A explica9ao proposta por Broselow & Park (op.cit.)6 a de que os 

aprendizes percebem a estrutura bimoraica em ingl6s, contudo, por esta ser uma 

estrutura "ilicita" em coreano, eles adaptam a estrutura sildbica a fim de ir ao 

encontro de par合metros da Li. Esse modelo parte do pressuposto de que os 

aprendizes sao capazes de perceber uma estrutura que nao existe em sua lngua me 

Admitindo-se que a capacidade de percep叫o governa a capacidade de produ頭o nos 



27 

estgios iniciais, os autores prop6em o seguinte modelo de estdgios evolutivos para 

aprendizes de lngua estrangeira: 

Estgio 1: parmetros da Li governam percep9ao e produ9o 

Estgio 2: parmetros da L2 governam percep9o 

parmetros da Li governam produ9o 

Estdgio 3: parmetros da L2 governam percep9ao e produ9ao 

Segundo o modelo proposto acima, aprendizes em fase de produ9o 

de ep6ntese se encontram no estdgio evolutivo 2, onde os parmetros de L2 auxiliam 

na percep9ao de itens da lingua alvo, mas a produ頭o ainda se encontra governada 

porpadres da Li. 

Em KARJMI (1987), a autora analisa erros de pronncia de clusters 

iniciais em ingl6s por falantes de farsi e observa que a estrat6gia empregada por esses 

falantes nao 6 uma estrat6gia de Li. Enquanto que a estrat6gia mais comumente 

utilizada nessa lngua 6 o apagamento de consoante, como em xast # ke - xas ke, 

os clusters em ingls, por sua vez, nonnalmente sofrem o processo de epentiza9o 

Dois tipos de epentiza 9乞o ficaram evidenciados: ep6ntese no interior do cluster, 

fen6meno conhecido como anaptixe, e ep6ntese anterior ao cluster, conhecido como 

prtese. Anaptixe demonstrou ser a estratgia mais utilizada, enquanto que a prtese 

se limitou apenas aos clusters sC. Veja os exemplos: 

(7) Exemplos de epentese 

a) Exemplos de anaptixe: 

proved - p[ujroved 

drink- d[i]rink 

three- th[ijree 

plastic- p{e]lastic 

b) Exemplos de prtese: 

struggle- {e]struggle 

slide- {e]slide 



snow- [e]snow 

smoke- [e]smoke 

Nenhuma dessas estratgias ocorre em Li, e, portanto, a autora 

conclui que as estrat6gias utilizadas por falantes de Farsi n乞o s乞o um caso de 

transfer6ncia das estrat6gias de Li. 

WEINBERGER (1994) compara processos de aquisi頭o fonol6gica 

entre Li e L2, comparando dados obtidos atrav6s de estudos anteriores. Segundo o 

autor, tanto crian9as aprendendo sua Li como adultos aprendendo uma L2, quando 

confrontados com estruturas silbicas que sao muito complexas para a sua habilidade 

fontica", tendem a modificar essas estruturas a fim de que elas se adaptem a seus 

nveis atuais de habilidade fon6tica. Weinberger nos chama aten9ao para o fato de 

que crian9as aprendendo sua Li preferem o processo de apagamento de consoantes 

ao processo de ep6ntese. 

Segundo o autor, o apagamento de consoantes 6 um processo comum 

utilizado pelas crian9as para simplificar as estruturas silbicas que julgam estar al6m 

de sua habilidade fontica. J na interlingua dos adultos, segundo Weinberger, o 

processo mais comum para a simplifica弾o da estrutura silbica da L2 parece ser o da 

ep6ntese. Para explicar essa observa9ao, Weinberger prop6e o Princpio da 

Recupera戸o (Recoverability Principle), o qual afirma que adultos tendem a evitar a 

ambigidade criada por estruturas resultantes de processos como o apagamento de 

consoantes. O apagamento, apesar de simplificar a estrutura sildbica, tende a no 

preservar a forma subjacente da palavra, tornando dificil para o ouvinte recuperar o 

seu sentido. Ou seja, esse processo causa ambigidade, a qual, por sua vez, pode 

causar quebra na comunica9ao. 

Para o autor, o Princpio da Recupera9ao encontra-se desenvolvido em 

adultos, mas nao em crian9as, o que explicaria a diferen9a na utiliza9ao de processos 

na aquisi9ao da fonologia de Li e de L2. Essa afinna9ao, de certa forma, contraria 

os dados de estudos anteriores como os de TARONE (i980), SATO (1987), e 

' Para Weinberger, habilidade fon6tica e a habilidade de utilizar parametros articulatrios corretos 
para os segmentos de uma lngua especifica. 

28 
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ANDERSON (1987), onde o apagamento de consoantes demonstrou ser una processo 

bastante utilizado pelos sujeitos das duas pesquisas. 

Em estudo sobre a simplifica頭o de clusters sC e sCC'2 realizado por 

WINGDSTEDT & SCBULMAN (1988), falantes nativos de ingl6s demonstraram 

ser mais tolerantes a modifica96es com inserao de vogal epent6tica antes de sC 

clusters do que modifica96es com apagamento: por exemplo, modifica96es da 

palavra starve com a vogal epenttica, como em !sta:v/, obtiveram uma taxa de 87% 

de prefer6ncia dos falantes nativos, ao passo que modifica96es que incluram 

apagamento da plosiva, como em Isa:v/, obtiveram apenas 13% da preferncia dos 

falantes nativos de ingls. Para explicar esse fato, os autores utilizam a mesma 

explica9ao que WEINBERGER (1987), postulando que o processo de modifica9o 

da estrutura silbica de L2 atrav6s de ep6ntese preserva a informa9ao fontica 

original da palavra, o que 6 preferido pelo ouvinte. 

De uma forma geral, os estudos descritos nessa se頭o sobre a 
aquisi9乞o da estrutura sildbica demonstraram que: 1) a AC 6 uma ferramenta til na 

explica更o de certos fen6menos, mas incompleta para determinar quais fen6menos 

ocorrero e a ordem de aquisi車o de certas estruturas, 2) a transfer6ncia linguistica de 

Li parece ser til na explica9ao de muitos dos erros envolvendo modifica9ao de 

estruturas silbicas de L2; 3) a preferncia universal pela silaba CV nao foi 

confirmada por diversos estudos; 4) lnguas diferentes aplicam processos diferentes 

de simplifica9ao sildbica, sendo que os mais comuns sao a epentese, o apagamento e 

o desvozeamento, e 5) hh urna intera9ao entre transfer6ncia e processos universais. 

12 Ver artigo em questao sobre maiores detathes das simplifica96es em sCC 
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2.3 A intera鱗o entre ambiente fonol6gico e marca悼o na 

aquisiao de estrutura sil豆bica de L2 

Outro fator que vem sendo utilizado nas investiga96es sobre as 

modifica96es ocorridas em ataques e codas silbicas na interfonologia dos aprendizes 

6a no頭o de ambiente fonol6gico. 

Em ECKMAN & IVERSON (1993), os autores investigaram as 

dificuldades de pronncia encontradas por falantes de japon6s, canton6s e coreano 

com rela9ao a consoantes distintas em posi9乞o de coda sil自bica. A inten9o era testar 

a BDM de Eckman, ou seja, verificar se a no車o de marcaao tipol6gica pode ser 

considerada unia ferramenta eficaz na predi車o de dificuldades nos padr6es silbicos 

da interlngua de aprendizes de L2. Seguindo a escala de sonoridade, os autores 

investigaram as preferncias de sonoridade entre codas de um membro na interlingua 

de adultos aprendendo ingl6s como L2. A hip6tese proposta foi a de que obstruintes 

em posi車o de coda s乞o mais marcados que soantes nessa posi9ao. Os resultados 

apoiaram a hiptese da marca9ao de obstruintes em posi9ao de coda final, pois os 

mesmos sofreram um nmero maior de modifica96es, mesmo para aqueles falantes  

cujos sistemas fonol6gicos permitem obstruintes finais. Um segundo aspecto 

investigado nesse estudo foi o da influ6ncia do ambiente fonol6gico na produ頭o em 

L2. Trs ambientes fonol6gicos foram investigados na produ車o dos sujeitos: coda 

antes de consoante, antes de pausa e antes de vogal. O ambiente que apresentou 

maior dificuldade aos falantes foi o ambiente consonantal, contrrio ao estudo de 

EDGE (1991), onde o ambiente de pausa causou maior dificuldade aos aprendizes. A 

interfer6ncia de Li tamb6m foi considerada na explica9ao de certos resultados. A 

dificuldade de falantes de canton6s em produzir a liquida IL! final em ingl6s foi 

atribuida え  nao existncia desse fonema em posi頭o de coda em canton6s 

CARLISLE (1994) faz uma revisao de alguns estudos realizados sobre 

a aquisi9ao da fonologia da interlngua, incluindo questes importantes como 

universais linguisticos, interfer己ncia, teoria fonol6gica, marca車o e ambiente 

fonol6gico. Nesse artigo, o autor descreve um de seus estudos (CARLISLE 1991b), 

o qual teve o objetivo de testar a rela9ao entre ambiente fonol6gico e marca叫o 
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No estudo de 199 1h, Carlisle examinou a freq6ncia de ep6ntese ap6s 

consoantes e vogais em final de palavra e antes dos clusters consonantais Is]] e 1st!. 

Segundo o autor, o processo de ep6ntese parece ser o preferido por falantes de 

espanhol na reestrutura9ao silhbica de L2, provavelmente devido え  interfer6ncia de 

Ll. Onze falantes nativos de espanhol utilizaram um instrumento de leitura contendo 

senten9as fora de contexto, as quais continham os ambientes a serem testados e os 

ataques especificos do estudo. As hipteses eram as seguintes: 

1) uma maior quantidade de formas alvo seria produzida ap6s vogais 

do que ap6s consoantes. Por exemplo, ocorreria um maior nmero de ep6ntese no 

cluster alvo /sL/ na ora頭o "start の slimming program" que na ora9ao‘知の  
slowly". 

2) o cluster /st! 6 mais marcado que !slI, de acordo com a Escala de 

Sonoridade de HOOPER (1976)13, e, portanto, deveria ocasionar mais instancias de 

ep 6ntese. 

Os resultados confirmaram as hipteses do estudo, com os dados 

apontando para um maior nmero de epentese ap6s o ambiente mais marcado e antes 

do ataque mais marcado, ou seja, ap6s consoante e antes do cluster 1st!. 0 menor 

nmero de epentese ocorreu, como esperado, ap6s vogal e antes do cluster IslJ. 

Em CARLISLE (1992), o autor investigou a intera9ao entre ambiente 

e marca9ao na interlngua espanhol/ingl6s nos mesmos moldes que os estudos 

anteriores, modificando apenas os clusters do ataque silabico para !sl! e !sN!, onde o 

arquifonema N representa as nasais In! e /mノ. O ataque /sL/ 6 considerado menos 

marcado que /sN!. Os resultados desse estudo replicaram os do estudo anterior, 

demonstrando que os dois grupos de restri96es interagiram. Como no estudo anterior, 

o ambiente ap6s consoante e os clusters !sN/ (mais marcados) em posi9ao de ataque 

ocasionaram uma porcentagem maior de ep6ntese. O ambiente ap6s vogal e o cluster 

Is]], menos marcado, ocasionaram uma porcentagem menor de ep6ntese 

13 A escala de sonoridade de HOOPER (1976, p. 206)6 a seguinte 
Continuantes continuant昭 	かosivas 

gnues nquiaa nasais vozeacias 	clesvoszeaclas 	desvozeadas 

1 	2 	3 	4 	 5 	 6 
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Em dois estudos recentes sobre a aquisi叫o de ataques por falantes de 

espanhol, CARLISLE (1997, 1998), o autor procura validar a Hiptese de 

Conformidade Estrutural da Interlngua (HCE-ECKMAN 1991- a qual postula que as 

generaliza96es de marca9ao v合lidas para Li tamb6m valem para L2) e a importncia 

do ambiente fonol6gico ao analisar os ataques silbicos /sk/, Isp!, /skr/ e /spr/. Esses 

so os primeiros estudos de Carlisle em que os ataques alvo violam as condi96es 

universais de boa forma叫o da silaba. Tais condi96es postulam que deve haver um 

crescimento de sonoridade dos elementos do ataque sildbico da borda em dire9ao ao 

ncleo. Dentro da classe dos obstruintes, de acordo com a escala de Hooper, as 

plosivas /p, t, k/ s乞o menos sonoras que a fricativa Is!, e, portanto, violam as 

condi96es de boa forma9ao da slaba. 

No estudo de 1997, Carlisle investiga a produ9ao dos ataques jd 

referidos por aprendizes intermedirios de ingl6s falantes nativos de espanhol'4. As 

hipteses do estudo foram confumadas: ataques de tr6s membros sofreram um maior 

nmero de modifica96es do que os de dois membros, demonstrando que o nmero de 

componentes do ataque influencia na taxa de modifica頭o do mesmo, e validando a 

ISCH, pois os ataques mais longos sao considerados mais marcados que os mais 

curtos. 

O segundo resultado do estudo foi a respeito da rela頭o entre 

influ6ncia do ambiente fonol6gico e marca頭o dos ataques alvo. A menor incid6ncia 

de epentese foi detectada ap6s vogal e antes de ataques de dois membros, e a maior 

ap6s consoante e antes de ataques de dois membros. Como aponta o autor, houve 

uma maior taxa de ep6ntese ap6s slabas fechadas (terminadas em consoante) que 

ap6s slabas abertas (terminadas em vogal). Portanto, tem-se a influ6ncia de duas 

restri96es, cada uma em uma rela叫o de marca9ao: a da estrutura do ataque em si, de 

acordo com o nmero de consoantes no ataque, e o tipo de silaba do ambiente 

precedente, se fechada ou aberta. 
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O primeiro trabalho do autor a estudar a aquisi9ao dos ataques 

sildbicos 6 justamente o b ltimo publicado (CARLISLE, 1998). At6 entao, seus 

estudos nao haviam levado em considera車o a aquisi9ao de determinada estrutura 

longitudinalmente, mas haviam se preocupado em investigar a aplicabilidade de 

hipteses e teorias linguisticas oriundas de pesquisas em Li (como no96es de 

marca9ao e universais tipol6gicos) utilizando dados transversais. Nesse estudo, o 

autor teve por objetivo validar a ISCH de ECKMAN (1991) em um estudo 

longitudinal sobre a aquisi車o de determinada estrutura. Os dados foram coletados 

em dois encontros no perodo de dez meses. Os ataques alvo e o instrumento de 

leitura foram os mesmos do estudo de 1997. Para a estrutura ser considerada como 

adquirida, o autor adotou a porcentagem minima de 80%. Para efeitos da testagem da 

ISCH, uma hiptese de rela9ao de marca9乞o entre os ataques foi tipologicamente 

estabelecida: aprendizes iriam adquirir formas menos marcadas (consideradas mais 

fceis) antes que formas mais marcadas. Se um aprendiz houvesse adquirido a forma 

mais marcada ele deveria, obrigatoriamente, jd ter adquirido a forma menos marcada. 

Dos resultados obtidos, 10% provaram a veracidade da ISCH, e 90% apoiaram a 

veracidade da hiptese, sem, no entanto, prov-la. Nenhuma evid6ncia contrriaa 

hiptese consta dos resultados. No geral, os ataques menos marcados tiveram urna 

maior taxa de aquisi叫o que os mais marcados. 

Sobre os resultados dos estudos de Carlisle, os mesmos forneceram as 

seguintes evid6ncias: 

1) Ataques menos marcados sofreram menos modifica96es que ataques mais 

marcados. 

2) Ataques menos marcados s乞o adquiridos antes de ataques mais marcados. 

3) 0 fen6meno da ep6ntese ocorreu mais frequentemente ap6s slabas 

fechadas (que terminam em consoante) que ap6s silabas abertas (que terminam em 

vogal). 
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2.4 0 papel da sonoridade na aquisi鱗o de codas silbicas em L2 

Como jd mencionamos anteriormente, o presente trabalho tem como 

intuito investigar a variabilidade na produ9ao de ataques silhbicos em ingl6s sob o 

ponto de vista lingustico. De acordo com as resenhas dos estudos apresentados at 

agora, a interfer6ncia de Li, o ambiente fonol6gico e os universais de marca9o 

parecem exercer uma influ6ncia marcante na aquisi9ao da fonologia de L2. Dentro 

da no頭o de marca9乞o, um fator a ser considerado 6 a sonoridade dos elementos 

silbicos. 

A seguir apresentaremos alguns estudos que utilizaram a no頭o de 

sonoridade para explicar a aquisi9ao de ataques sil言bicos em L2, uma vez que, para o 

presente trabalho adotaremos a sonoridade como pressuposto preditivo (e tamb6m 

explanat6rio) do comportamento lingustico dos sujeitos dessa investiga恒o. Mais 

adiante, na se9乞o que apresenta a fundamenta車o fonol6gica desse trabalho, 

exporemos com mais detalhes a teoria da marca9ao baseada na sonoridade proposta 

por CLEMENTS (1990). 

TROPF (1987), em estudo sobre falantes nativos de espanhol 

aprendendo alem豆o, utiliza a sonoridade para explicar a varia頭o na produ9谷o de 

ataques sildbicos em L2. Para o autor, tal varia叫o 6 particularmente intrigante, uma 

vez que a mesma ocorre no mesmo contexto linguistico, na mesma situa車o, sob o 

mesmo estilo de tarefa e sob o mesmo grau de monitoramento. Por exemplo, como 

explicar que um mesmo falante de alemo como L2 produz a palavra nicht (ndo em 

alemao), cuja forma alvo 6 [ni9t], das seguintes formas: [ni9t], [nih], [ni9], [nil], 

[nis], [ni3], [nik], [ni], {nct]. O objetivo principal do estudo de Tropf foi o de 

investigar at6 que ponto o fator sonoridade exerce influ6ncia no surgimento de 

variantes linguisticas para uma mesma forma subjacente independente de Li e de L2 

Foram estudadas as produ96es de ataques e codas sildbicas, mas, devido ao objetivo 

do nosso trabalho, apresentaremos mais detalhadamente apenas os resultados da 

aquisi9ao dos ataques silbicos. Os ataques silbicos investigados foram: /pf, ts, tsv/ 

e todos os clusters do alemo que iniciam com a sibilante /J/,como, por exemplo, ifl/, 
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/Jr/, ノIm!, /Jpl/, iJtri e ISpri, representados por !SC(C)/, nenhum dos quais 6 permitido 

em espanhol. Quanto え  sonoridade, o autor considera a seguinte escala de 

sonoridade: plosivas> fricativas < nasais < liquidas < glides < vogais , onde as 

plosivas s乞o consideradas menos sonoras que as fricativas.'5 

Os sujeitos do estudo foram 12 espanh6is (8 homens e 4 mulheres) 

falantes intermedirios de alemao como L2. Foram gravadas entrevistas de 

aproximadamente uma hora com cada sujeito, e todas as entrevistas foram transcritas 

em IL e no alemo padro. Os resultados foram os seguintes: 

1) As variantes para o cluster /pf/ na IL dos sujeitos foram [pf, p, f], sendo 

que a forma mais freqentemente usada foi [f]. Ambas formas [pf] e [p] sao formas 

aceitas no alemo padro e no dialeto local respectivamente. Os resultados revelaram 

um nmero maior de realiza96es de fricativas em compara叫o as plosivas. Para o 

autor, essa prefer6ncia por fricativas est correlacionada ao grau de sonoridade dos 

elementos do cluster, pois tanto /p/ como If! ocorrem em Li. Os itens mais sonoros 

tiveram um nmero maior de realiza96es que os menos sonoros. 

2) Quanto え  s modifica96es dos clusters /JC(C)/ , houve basicamente dois 

tipos: a) ep6ntese no inicio do cluster, sendo que o cluster 6 , posteriormente, dividido 

em duas silabas, respeitando, assim, uma condi9ao de Li, b) apagamento de [1]. Para 

Tropf, a parte restante do cluster, sem o fonema[ iI,6 produzida corretamente por 

dois motivos: porque se toma um cluster aceit言vel em Li (interfer6ncia de Li) e 

porque nao viola a seq6ncia de sonoridade (influncia universal da sonoridade) 

3) Quanto ao cluster !tsv/, nenhuma transfer6ncia era esperada, unia vez que 

em espanhol nem mesmo partes do cluster como Its! ou /sv! existeni O cluster !tsv! 

representou uma grande dificuldade aos sujeitos da pesquisa, os quais produziram 

variantes como /tswl, !dzv!, /dzw/. No entanto, a produ9乞o dessas variantes que 

incluem plosivas pareceu representar um estgio avan9ado de aquisi車o, pois, 

anterior a esse estgio, os sujeitos produziram mais facilmente variantes que 

incluiam fric蹴ivas como isvノ, ノSWノ， 加ノ， んノ， ノwノ， lbノ Segundo o autor, as 

15 0 autor utiliza como base as escalas de sonoridade de HOOPER (1976) e SELKIRK (1984) 
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simplifica96es do cluster tsv/ respeitaram a hierarquia de sonoridade de HOOPER 

(1976), que considera as plosivas mais marcadas que as fricativas. 

4) Os clusters em posi9谷o final, como plosiva + fricativa /ps/ e /pf/ em [kiaps] 

e [kopfj, respectivamente, em que hえ  uma seq6ncia reversa de menos sonoro para 

mais sonora na coda, tiveram um tratamento peculiar. Segundo o autor, 

normalmente, em modifica96es de clusters finais de dois segmentos que respeitam a 

hierarquia de sonoridade, ou os dois segmentos sをo apagados (00), ou o primeiro  

mantido e o segundo 6 apagado (CO). Os clusters /ps/ e /pf/, no entanto, tiveram a 

plosiva apagada (primeiro membro do cluster) e a fricativa mantida, resultando num 

padro de modifica車o (0 C). Para o autor, o grau de sonoridade dos segmentos do 

cluster, e conseqentemente, o seu grau de marca9ao, foi o fator determinante na 

prefer6ncia de apagamento das plosivas sobre as fricativas, e nao a posi車o dos 

mesmos na slaba. Nesse caso, a consoante plosiva, por ser menos sonora, e 

conseqentemente mais marcada, sofreu um maior nmero de modifica96es que a 

consoante fricativa, considerada menos sonora e menos marcada. 

Apresentamos acima o resumo de um estudo que investigou a natureza 

das modifica96es em clusters iniciais utilizando uma escala de sonoridade como 

parmetro para a marca頭o, e o qual obteve resultados que apontam para uma 

influ6ncia da sonoridade na determina車o das formas produzidas por falantes de L2 

Tropf conclui que a sonoridade 6 mais um aspecto linguistico a ser considerado na 

explica9ao para a aparente varia9ao aleatria da produ9ao em L2. Outras duas 

investiga96es que utilizam as no96es de sonoridade e marca9ao sao os estudos de 

BROSELOW & FINER (1991) e de ECKMAN & IVERSON (1993), e, apesar de 

utilizarem fundamenta9ao terica e metodologia diferentes, ambos concordam que 

marca戸o e sonoridade sao construtos te6ricos relevantes na caracteriza叫o do 

conhecimento e da produ頭o de ataques silbicos de falantes de L2. 

Retomemos agora alguns aspectos importantes apresentados nesta 

se頭o do nosso trabalho sobre a aquisi叫o silabica em L2. Inicialmente, ficou 

evidente a importancia da no車o de slaba na investiga9ao de processos de 

modifica頭o da fonologia de L2. Tr6s processos de modifica頭o ficaram evidentes 

nos estudos apresentados: 1) desvozeamento de consoantes vozeadas finais, 2) 
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apagamento de segmentos da L2, e 3) ep己ntese. Em segundo lugar, nem sempre um 

processo de modifica9ao sildbica tem origem na Li, ou seja, nem sempre ele pode 

ser atribuido え  transfer6ncia positiva ou negativa. Por exemplo, chineses aprendendo 

ingl6s tendem a desvozear obstruintes em posi頭o final de palavra, mesmo sendo o 

chines uma lingua que nao admite obstruintes finais (MAJOR 1986).16 Outros fatores 

universais como a marca車o, os universais tipol6gicos, a sonoridade e o ambiente 

lingistico anterior ou posterior s modifica96es tamb6m podem ser utilizados na 

explica9ao de certos desvios fonticos e fonol6gicos de aprendizes de L2, como ficou 

demonstrado nos estudos de ECKMAN (1977, 1981, 1991), ECKMAN & IVERSON 

(1994), CARLISLE (1991, 1992b, 1997, 1998) e TROPF (1987). 

2.5 Estudos sobre a aquisi戸o de clusters consonantais em ingl6s 

por falantes de portugu6s brasileiro 

No Brasil, dois estudos que investigaram a relaao entre marca頭o e 

ambiente fonol6gico na interfonologia portugu6s brasileiro/ingl6s merecem destaque 

nessa se頭o: TEIXERA (1997) e SILVA FILHO (1998). O primeiro estudou a 

produ頭o de clusters Is! em posi9ao de ataque sildbico e o segundo, a produ9ao de 

clusters consonantais em posi頭o de coda silbica. Um terceiro trabalho, MAJOR 

(1996), investigou a produ叫o de clusters iniciais e finais por falantes nativos de 

portugu6s brasileiro aprendendo ingl6s levando em considera9ao a diferen9a entre 

estrat6gias de transfer6ncia e de desenvolvimento. 

Em seu estudo sobre os clusters sildbicos /s/ de dois e trs elementos e 

posi9ao de ataque silbico, (foco tamb6m do presente estudo), TEIXERA (1997) 

baseou-se na Hip6tese Diferencial da Marca車o (11DM - ECKMAN, 1977) e na 

Hiptese da Conformidade Estrutural (HCE - ECKMAN, 1991) a fim de predizer as 

dificuldades dos aprendizes: clusters mais longos causariam um maior i ndice de 

ep6ntese que os mais curtos. Al6m disso, clusters que violassem a Condi頭o de 

16 Major considera esse um processo de desenvolvimento, pois desvozeamento final 6 um processo de 
Li em ingl己s, ou seja, pode ser considerado um processo universal. 
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Estrutura Silbica de HOOPER (1976) seriam mais dificeis de serem adquiridos que 

aqueles que nao violassem essa condi頭o. A Lei do Contato Silabico de MURRAY e 

VENNEMAN (1983) foi utilizada a fim de prever as modifica96es ocorridas em 

encontros consonantais sC e sCC do ingl6s, como /sl, sw, sp/ e lspr, str, skr/, 

respectivamente: quanto maior o grau de for9a do ultimo segmento da palavra 

anterior ultrapassasse o grau de for9a do segmento inicial Is!, mais dificil seria a 

estrutura e, portanto, mais modifica96es ela sofreria'7. 

Um instrumento contendo 312 frases n乞o relacionadas foi lido por 

seis informantes alunos do curso de licenciatura em ingl6s da Universidade Federal 

de Santa Catarina. O ambiente precedente consonantal incluiu todas as 21 consoantes 

presentes em fmal de palavra no ingls, e o ambiente precedente vocえlico incluiu as 

seguintes vogais: li, u:, ou, ai, au, oil'8. 

Os resultados da pesquisa sao bastante contrrios え  s hip6teses 

propostas. Inicialmente, a HDM nao encontrou respaldo nos dados obtidos porque, 

no geral, clusters sC causaram um nmero maior de epentese que clusters sCC. 

Segundo, contrrio a SSC de Hooper, clusters que nao violavam essa condi車o 

sofreram um nmero maior de modifica96es que clusters que apresentavam viola9ao. 

At6 mesmo a combina車o desses dois fatores (comprimento do cluster e viola頭o a 

SSC) forneceu resultados contrrios 良  s hip6teses: clusters de dois membros que nao 

violavam a SSC sofreram um nmero maior de ep6ntese que os demais. Terceiro, ao 

investigar os clusters /sN! e /sL/ em compara車o aos clusters Is! + obstruintes, a autora 

detectou um processo importante: o vozeamento da obstruinte Is! antes de Imi, In! e 

/1/, como resultado de uma regra de assimila頭o de Li. Do vozeamento de Is! 

17 MURRAY e VENNEMAN (1983) utilizam o termo fora para o que por ns ser tratado como 
sonoridade, de acordo com CLEMENTS (1990) e outros autores. 
18 ' 

Acreaitamos, no entanto, que certas dierenas fonol（うgicas entre as consoantes do ambiente 
precedente foram igrioradas, pois todas elas foram tratadas como se tivessem o mesmo 'status' 
causador de epentese. As plosivas em final de palavra, por exemplo, comumente causam epentese 
devido s diferen9as dos sistemas fonol6gicos do portugu6s e do ingls. Nesse caso, fica dificil 
detectar se a fonte causadora da epentese 6 o ambiente precedente ou o cluster inicial alvo. Contrrio 
as plosivas em final de palavra, a fricativa sibilante Is! em final de palavra normalmente no causa 
epentese na produ9ao de ingl6s devido a transfer6ncia positiva, pois 6 uma das poucas consoantes a 
ocupar a posi9ao de coda silabica em portugus. Portanto, pensamos que certas consoantes podem ter 
inf1uencia1n ns r'tcn 1t21nc1 nbtilcvz 
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resultou um tipo de cluster mais marcado, (obstruintes vozeados + soantes - Izm, Zn, 

zlI) em oposi叫o a um tipo menos marcado de cluster (obstruinte desvozeado + 

obstruintes ー  Isp, st, ski). Dessa forma, a autora explica porque clusters s + plosivas 

sofreram um nmero menor de modifica96es que clusters IsN/ e IslJ, ressaltando que 

os resultados corroboram com a HDM e a HCE (ECKMAN 1977, 1991), pois 

clusters mais marcados sofreram maior modifica96es que clusters menos marcados 

Por立  ltimo, quanto ao ambiente fonol6gico, o ambiente a causar um maior nmero de 

ep 6ntese foi a pausa (ou ambiente nulo), seguido do ambiente de vogal, e finalmente, 

do ambiente de consoante, resultado que nao corrobora com os estudos de Carlisle 

que citamos anteriormente. 

Finalmente, os resultados a respeito da Lei do Contato Silbico 

tamb6m nao foram ao encontro das hipteses, pois os dados nao representam nenhum 

padrao especfico. A autora conclui que a transferncia de assimila9ao de 

sonoriza9ao da lingua materna e as rela96es de marca9ao resultantes dos ataques /sNI 

e IslJ, em relaao aos ataques do tipo /sI+ plosivas e tamb6m as rela96es de marca9乞o 
em rela車o え  sonoriza叫o no contexto, foram consideradas as varidveis mais 

determinantes na explica9谷o das taxas de ep6ntese obtidas. 

SILVA FILHO (1998), por sua vez, estudou a produ9ao de 

consonantes em posi9ao final de silaba por aprendizes brasileiros de ingls como L2, 

baseando-se praticamente nas mesmas propostas te6ricas que o estudo anterior: a 

HDM e a HCE, a Lei do Contato Sildbico de MURRAY e \JENNEMAN (1983) e a 

intera叫o entre a marca車o e o ambiente linguistico de CARLISLE (1994). Foram 

comparadas duas estrat6gias utilizadas pelos aprendizes: o desvozeamento de 

obstruintes vozeados em final de palavra e a ep6ntese. Contrdrio ao estudo de 

Teixera, no estudo de Silva Filho, as hip6teses propostas foram, em sua maioria, 

confirmadas. Cabe aqui ressaltar que a metodologia utilizada foi similar ao trabalho 

anterior: leitura de frases descontextualizadas com controle estrito do ambiente 

fonol6gico. Os resultados foram os seguintes: 

ー  Hip6teses sobre a marca頭o: 1 a) consoantes vozeadas em posi9o 

de final de palavra ocasionaram um nmero maior de ep6ntese que as desvozeadas; 
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ib) obstruintes mais marcadas'9 (africadas e plosivas vozeadas e desvozeadas) 

causaram ep6ntese com mais freq6ncia que obstruintes menos marcadas como as 

nasais; ic) a maior taxa de ep6ntese ocorreu ap6s as africadas, seguida pelas 

plosivas; id) as velares vozeadas causaram um rnimero maior de ep6ntese do que as 

alveolares vozeadas que, por sua vez, causaram mais ep6ntese que as vozeadas 

bilabiais. 

ー  Hip6teses sobre o ambiente fonol6gico seguinte: A incidncia de 

ep 6ntese foi substancialmente maior antes de ambiente consonantal, seguida de 

ambiente vochlico e de ambiente de pausa. 

Os resultados das pesquisas de Silva Filho e Teixera sobre falantes de 

portugu6s brasileiro demonstraram,, portanto, que as rela96es de marca叫o e a no頭o 

de ambiente fonol6gico sao importantes fundamentos te6ricos na explica9乞o das 

modifica96es ocorridas em ataques e codas silbicas em L2. A pesquisa de Teixera, 

no entanto, ressalta a interfer6ncia de Li como a varidvel mais significativa na 

modifica9ao de clusters silえbicos IsN/ e /slJ. 

Como jえ  citado anteriormente, o estudo de MAJOR (1996) investigou 

a aquisi9ao de clusters consonantais iniciais e finais por falantes nativos de portugu6s 

brasileiro aprendendo ingl6s. Os sujeitos eram quatro adultos alunos de nvel inicial 

de uma escola de idiomas nos Estados Unidos, dois homens e duas mulheres. O 

objetivo era o de investigar se a aquisi9ao de clusters em L2 segue padr6es de 

marca9ao universais, ou seja, se o que ocorre na aquisiao de clusters em Li tamb6m 

ocorre na aquisi9o de clusters em L2. A hiptese inicial era a de que sim, que a 

aquisi9o de clusters em L2 segue padr6es universais. Os clusters investigados foram 

os seguintes: #CC: !sl, Sr, sp, st, sk, pr, br, tr, dr, icr, gr/; CC# /rp, rb, lp, ib, rt, rd, it, 

ld, rk, rg ,lk, pt, bd, kt, gd, ps, bs, ts, ds, ks, gz, sp, st, zd, sk, fs, vz/; C# /p, b, t, d, k, 

g/. Nenhum dos clusters acima ocorre em portugu己s. 

'9 De acordo com a escala de HOOPER (1976). 
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Apesar de os clusters iniciais /pr, br, tr, dr, kr, grl ocorrerem em portugu6s, o Ir! tem 

realiza96es distintas nas duas linguas20. 

Os instrumentos de elicita9ao de dados foram, inicialinente, uma lista 

de palavras, um texto e uma conversa informal de cinco a dez minutos. O processo 

de elicita9o de dados ocorreu trs vezes, com intervalos de quatro semanas entre 

cada se9ao. A produ9ao elicitada foi categorizada como 1) produ9ao alvo e 2) 

produ頭o nao alvo. A produ9ao no alvo foi, posteriormente, dividida de acordo com 

dois tipos de erros: a) Erros de Transfer6ncia, ou seja, erros atribuveis diretamentea 

fonologia do portugu6s, b) Erros de Desenvolvimento, ou seja, erros atribuveis a 

fatores universais. A seguir exemplificaremos os tipos de erros citados acima 

segundo MAJOR (1996, p. 80): 

(9) a) Erros de Transferncia: 

ー  Assimila車o: Is! se torna IzI antes de consoante vozeada. Ex: [z]low, 

[s]mile, {z]now2' 

- Inser9乞o de [i] em todas as posi96es. Ex: {i] skill, dog [iJ 

ー  Substitui9ao do r retroflexo do ingls pelo r tepe do portugu6s. 

b)Erros de Desenvolvimento: 

- Inser9乞o de shwa [9] ao inv6s da vogal alta [i], como em {o]slow, 

[o]smile e [o]snow22 

- Vrias substitui96es de [r] por fonemas nao nativos do portugu6s 

Os resultados para o caso especifico dos clusters iniciais foram os 

seguintes: FL /sl, Ir,! (fricativa + liquida = OL - obstruinte + obstruinte) causaram 

20 Em portugus, a liquida nessa posi9ao 6 geralmente realizada como um tepe, ao passo que em 
in1es. ela 6 de natureza reiroflexa. 
ー. tsses sao exempios propnos. 
22 Em artigo anterior, MAJOR (1986), o autor explica que aprendizes que se dao conta de que a 
inserc豆o de {i]6 marca de um forte sotaque tendem a substituI-lo pela inser9ao de {o]. Segundo o 
autor, o shwa epenttico 6 um caso de erro de desenvolvimento, pois o mesmo no existe na fonologia 
do portugues, porm,6 comum na aquisi頭o de ingl6s como Li. O {i] epenttico 6 considerado pelo 
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um nmero maior de modifica96es que PL Ipr, br, tr, dr, kr, gr/ (plosiva-f- lquida= 

OL- obstruinte + lquida), que por sua vez causaram um nmero maior de 

modifica96es que FP Isp, st, ski (fricativa + plosiva= 00一  obstruinte + obstruinte) 

Portanto, FL> PL> FP, ou OL>OL>0O. Os resultados nao puderam ser explicados 

em termos de escala de sonoridade, uma vez que 00 sao mais marcados que OL.23 

Major prop6e duas explica96es alternativas para esses resultados. A 

primeira explica9乞o proposta 6 a da natureza peculiar dos clusters s + plosivas. 

Baseando-se em SELKIRK (1982) e KAYE (1989 apud MAJOR 1996), o autor 

prop6e que os sC clusters tm o comportamento fonol6gico de uma consoante 

simples e que o Is! nesses clusters 6 extrassilabico. Portanto, a baixa probabilidade de 

modifica96es nos clusters s + plosivas pode ter ocorrido devido ao fato de que tais 

clusters se comportem como consoantes simples, e nao como parte de um ataque 

sil自bico real. A segunda explica車o para a baixa taxa de modifica96es dos clusters s+ 

plosivas baseia-se na transfer6ncia. Segundo o autor, apesar de #IsC/ nao ocorrer em 

portugu6s, #/is$CV/ ocorre, e em discurso corrente, [iJ6 geralmente eliminado, 

fazendo surgir a seq6ncia fontica #[sC]: [iskola] - [skola]. Esse seria, ento, um 

caso de transfer6ncia positiva do portugu6s para o ingl6s. Nao foi feita nenhuma 

men9ao sobre o processo de vozeamento de Is! para IzI no cluster Is]!, apesar de esse 

processo ser citado como um processo comum de transfer6ncia do portugu6s para o 

ingl6s. A alta taxa de modifica9ao dos clusters #FL 6 congruente com os resultados 

de Teixera, onde uma alta incid6ncia de modifica96es dos clusters s + lquida foi 
verificada.24 

Finalizando esse capitulo, cabe aqui ressaltar que o presente trabalho 

segue a linha de investiga9ao lingistica dos trabalhos apresentados nessa se車o, 
onde levaremos em considera車o a interferencia lingistica, os universais de 

marca9ao e a importancia do ambiente fonol6gico. Os universais de marca9乞o sero 

explicados sob a 6 tica da sonoridade e o ambiente precedente ser controlado quanto 

autor um caso de transferncia do portugus para o ingles, uma vez que ele e um fenmeno comum no 
portugus brasileiro. 
23 Veremos no decorrer do capitulo 3 urna explana9ao mais detalhada sobre a hierarquia de sonoridade 
com base em CLEMENTS (1990). 
24 Note que na pesquisa de Major a classe #FL tamb6m engloba o cluster un. 
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a vogais e consoantes, a fim de verificarmos os resultados apresentados nos estudos 

de Carlisle. Partimos agora para o capitulo que versa sobre a teoria fonol6gica a ser 

adotada como base para a presente investiga9ao. 



CAPITULO 3 

FUNDAMENTACAO FONOL6GICA 

No terceiro capitulo apresentamos a teoria fonol6gica que d suporte 

ao nosso trabalho. A mesma utiliza a no頭o de silaba, uma vez que 6 nossa inten9o 

analisar fen6menos que ocorrem dentro desse domnio na interlngua dos aprendizes 

de ingl6s como L2, como a ep6ntese e o apagamento, e analisar a no叫o de marca9o 
que certos clusters consonantais adquirem dentro da estrutura sildbica. 

3.1 A Silaba 

Apesar de a no9ao de slaba n乞o ser nova, apenas recentemente, no 

entanto, ela foi reconhecida pela fonologia gerativa como um conceito essencial para 

a compreensao da estrutura fonol6gica. Como aponta BISOL (1999), a slaba 6 um 

elemento fundamental na fonologia das linguas, pois 6 sob o seu dominio que se 

aplicam muitas regras ou processos fonol6gicos. Por exemplo,6 sob o domnio da 

silaba que se dao as restri96es fonotaticas das linguas. Seq6ncias de fonemas que 

ocorrem em inicio de palavra nao sao necessariamente as mesmas que ocorrem em 

inicio de silaba. Da mesma forma, seq6ncias de fonemas que ocorrem em inicio de 

silaba muitas vezes n乞o sao as mesmas que ocorrem em final de silaba 
(GOLDSMITH 1995, p. 4). Em segundo lugar, muitos processos fonol6gicos, como 

o processo de ep6ntese, sao mais bem expressos se levada em considera車o a no車o 
de slaba. Retornaremos, porm, a esse item mais adiante quando apresentarmos a 
no頭o de Licenciamento Pros6dico. 

44 
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Para ROACH (1983), a no頭o de slaba e sua importncia no ritmo da 

fala parecem ser intuitivas aos falantes nativos, pois quando contamos quantas 

slabas urna palavra cont6m, gera]mente utilizamos os dedos para marcar o ritmo. 

Foneticamente, a slaba 6 geralmente descrita como urna unidade que 

cont6m um ncleo que possui obstru9ao minima da passagem de ar e que possui urna 

sonoridade alta. Geralmente, esse ncleo 6 ocupado por uma vogal (porm, pode ser 

que um segmento consonantal nasal, liquida IL! ou Ir! ocorra nessa posi車o em 

determinadas lnguas). Anterior e posteriormente a esse ncleo hd uma obstru頭o 

maior da passagem de ar e uma menor sonoridade. Essas posi96es podem ser 

preenchidas por uma ou mais segmentos consonantais (ROACH 1983, p. 67, 

CRISTOFARO SILVA 1999, p. 76). 

Fonologicamente, a slaba pode ser caracterizada como iima unidade 

abstrata de organiza頭o pros6dica atrav6s da qual unia lngua expressa sua fonologia 

(KENSTOWICZ 1994, p. 250). Sua fun9ao 6 a de fornecer organiza頭o mel6dica s 

seq6ncias fonol6gicas. Tal organiza9ao mel6dica 6 baseada na sonoridade inerente 

dos segmentos fonol6gicos, os quais resultam em um certo perfil de sonoridade: os 

segmentos so organizados em seq6ncias de sonoridade crescentes e decrescentes, 

com cada pico de sonoridade (elemento silabico) coincidindo com um ncleo de 

silaba (BLEVThTS 1995, p. 207). 

3.1.1 A estrutura interna da silaba 

Tradicionalmente, sob a luz da teoria mtrica, a slaba tem sido vista 

como contendo componentes chamados de constituintes, dos quais fazem parte um 

ncleo obrigat6rio precedido de um ataque e seguido de uma coda. O ncleo e a coda 

possuem um relacionamento muito mais estreito entre si do que o ataque e o ncleo, 

formando mais um constituinte sil豆bico: a rima (KENSTOWICZ 1994, p. 252). A 
representa頭o abaixo foi proposta por SELKIRK (1982), e baseia-se em propostas 
anteriores de PIKE & PIKE (1947) e FUDGE (1969) 
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O ncleo possui um status especial dentro da slaba por ser o inico 

constituinte obrigat6rio. Evid己ncias das linguas naturais apontam para o fato de que, 

dentre os tipos de silaba mais comuns, {CV, VC, V, CVC}, a vogal nuclear 6 o iinico 

fator constante nesses tipos primitivos de slaba (KENSTOWJCZ 1994, p. 253). 

A postula9ao da exist6ncia de segmentos subsildbicos vem de urna 

s6rie de raz6es observdveis nas lnguas naturais. Uma delas sao as restri96es  
fonot自ticas・  que estao internalizadas na gramtica dos falantes de determinada lingua 

3.1.2 Condi96es de lingua particular 

A composi9ao sildbica das lnguas parece estar tanto sob o domnio de 

princpios universais, aqueles que sao comuns nas linguas naturais, e de princpios de 

lingua particular (BISOL,1999). Na prxima se頭o apresentaremos a no9ao de 

Restri96es Fonotdticas e as Condi96es de Ataque do portugu6s brasileiro e do ingl6s, 

que sao princpios de lingua particular. 
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3.1.2.1 Restri96es fonot哀ticas 

Todas as lnguas possuem restri96es quanto a combina9ao de sons. 

Essas restri96es, chamadas de restri96es fonotticas, podem ser formuladas em 

termos de regras que especificam quais seq6ncias de. sons sao possveis em 

determinada lngua nas vrias posi96es, inicial, mdia e final na palavra ou frase 

fonol6gica (KENSTOWICZ 1994, p. 250). Para exemplificar, a palavra inglesa 

extreme /ekstri:m/ nunca serh silabificada como /e. kstri:m/. As slabas obedecem a 

certas restri96es, e no caso do ingles, elas obedecem a uma restri頭o que as proIbe de 

iniciar uma seq6ncia /kstr/. Portanto, a silabifica9ao da palavra extreme resulta em 

/ek. stri:mノ, onde o ponto representa quebra de slaba. 

As diferentes restri96es fonotaticas entre duas lnguas distintas podem 

ser notadas mais claramente quando aprendemos uma lingua estrangeira. No inicio 

da aprendizagem de certa L2, notamos que certas palavras dessa L2 soam "estranho", 

justamente porque muitas organiza96es sonoras dessa lingua nao se adequam え  s 

nossas intui96es (baseadas no conhecimento tdcito que temos de nossa lngua mAe) 

sobre as combina96es de sons possveis em nossa Li. O que fazemos geralmente, 

entao, 6 modificar essas seq6ncias de segmentos estranhas para que elas, de alguma 

forma, se ajustem s exig6ncias de pronncia de nossa lngua Li. Por exemplo, 

falantes de portugus aprendendo ingl6s t己m dificuldade em pronunciar palavras que 

iniciam com os clusters Ispノ, como em spy [spai], uma vez que esses clusters violam 

as restri96es fonothticas do portugu6s. A fim de transformar seq6ncias no 

permissveis no portugu6s em seqencias permissveis, muitos falantes de portugu6s 

inserem uma vogal epenttica [ii ou [e], pronunciando entao a mesma seq6ncia 

[espai] ou [ispai]. 
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3.1.2.2 Restri96es sobre consoantes prevoclicas em ingles e em 

portugu6s 

Para CLEMENTS & KEYSER (1983), alem das restri96es 

fonotticas, todas as linguas possuem condi96es de forma頭o de slaba especficas, 

positivas ou negativas, que interagem na forma9ao dos constituintes silabicos. Tais 

condi96es sao denominadas condi96es positivas de estrutura頭o sil自bica @ositive 
syllable-structure conditions- PSSCs) e condi96es negativas de estrutura9乞o silえbica 

(negative syllable-structure conditions- NSSC), e sao consideradas paramtricas 

porque sao especificas de cada lngua. As primeiras estabelecem o inventrio geral 

de ataques bem formados em termos de classes naturais, ao passo que as ltimas 

operam como filtros que bloqueiam o surgimento de ataques que nao podem ocorrer 

em determinada lingua. As condi96es especificas de boa forma9ao das silabas 

tamb6m sao chamadas por outros te6ricos de molde sildbico e filtro. Segundo 

COLLISCHONN (1999), o molde 6 uma afirma9ao geral a respeito da estrutura 

possvel de slabas numa determinada lingua. Os filtros sao condi96es adicionais que 

restringem as seq6ncias de segmentos no interior de cada constituinte. As condi96es 

que se aplicam s lnguas em geral sao conhecidas como universais. Voltaremos a 

falar sobre condi96es universais de boa forma9ao de slaba rnais adiante, quando nos 
referirmos え  sonoridade. 

Segundo CLEMENTS & KEYSER (1983), o ingl6s possui duas 

condi96es positivas de estrutura頭o de ataques silbicos, tamb6m chamadas de 

condi96es de ataque (BISOL 1999). Na primeira, uma obstruinte seguida de uma 

soante produz os seguintes ataques 加l/,加ri, ibL', /bri，ノtrノ， ノdrノ， ノklノ， ノkrノ,信1/, 信以  
/511, if! e if!. Na segunda condi頭o, is! 6 seguido das plosivas !p, k, ti, nasais /m n/, 

liquida ui e glides 1w, ji25 

No portugu6s brasileiro, segundo CRIST（うFARO SILVA (1999, p 

155), podemos ter uma ou duas consoantes prevoclicas, ou seja, em posi9ao de 

ataque silbico. Temos, entao, segundo a autora, os seguintes tipos de slaba: Cl V~ 

251、一一  一一・ 	1 一，, 
rara maiores aetaines aos ataques possiveis em mg1es, consultar ROACH (1983, p. 69 e 70) 
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Ci vv 6 (quando temos apenas uma consoante precedendo o ncleo) ou C1C2 V~ 

C1C2 VV (quando temos duas consoantes precedendo o ncleo) 

No caso de slabas com duas consoantes prevoclicas, a autora prop6e 

as seguintes condi96es (p. 156): 

り guando Cl e C2 ocorrem,aprimeira consoanted uma obstruinte e α 
segunda consoante d uma均uida, v功rante simples ou lateral. 

り IdH ndo ocorre e んli ocorre apenas em um grupo restrito de nomes 

prprios que sdo emprstimos fx: Wiadim勿 
り／we 加ノ ndo ocorrem em inicio de Paたvra e apresentam djsllブbuido 

rest万ta, com poucos exemplos. 

Temos no portugu6s, portanto, os seguintes clusters prevocalicos em 

inicio de palavra 加ri,加li,ib以 fbi!, 加ノ, 九V， ノdrノ， ノkrノ， ノklノ， ノgr/， ノgil， ノfri， ノfileんri 

Seq6ncias prevocdlicas do tipo sC nao sao possiveis em portugu6s. 

Pretendemos a seguir discutir as diferentes propostas de analise do 

status fonol6gico dos encontros consonantais s + plosivas existentes na literatura, 

pois acreditamos que as representa96es subjacentes desses clusters em portugu6s e 

em ingl6s sejam cruciais na determina9乞o dos erros investigados nessa pesquisa 

Segundo FREITAS (2000, p. 501), ha quatro andlises possveis 

A primeira postula que existe uma fronteira interssildbica entre a 

fricativa e a consoante que a segue, pertencendo as duas consoantes a n6s sil言bicos 
distintos. O is! pertence え  rima de uma slaba degenerada, i.e., incompleta, sem 

ncleo (MATEUS, 1994, ANDRADE & RODRIGUES, 1999 apud FREITAS 

2000) 

A segunda andlise interpreta seqencia sC como um ataque sildbico 

ramificado (6 a andlise proposta nos diferentes trabalhos de aquisi車o resenhados 

ANDERSON, 1987; BROSELOW, 1983, KARIMI, 1987, MAJOR, 1986). Veja, a 

seguir, a representa9ao da ramifica9ao interna de um ataque: 

26 't Tて γ 一一一！一一一一一一一一  ‘ v v .qu1 representa um o.itongo. 



(11) Ramifica9ao interna (WEIJER, 1994, p. 173) 
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A terceira andlise considera que a fricativa da seq6ncia sC 6 

extrassildbica (FIKKERT, 1994, CARLISLE, 1991, 1994, 1997, 1998, BISOL, 1999, 

FREITAS, 2000). Veja em (12) a fricativa extrassilbica Is! nao associada a nenhum 

n6 silabico27: 

(12) Representa9ao do Is! extrassildbico na palavra ski (adaptado de BISOL 

1999, p.'729) 

び  

/ 
I 
R 

~ 
A Nu 

I 	I 
c c V 

/ 
<S> 

Segundo BISOL (1999, p. 735), a fricativa 6 preservada por 

extrametricidade28 at6 o nvel em que essa silaba estranha ao sistema possa vir a 

27 Extrassilbico 6 um segmento que, durante o processo de silabaao de urna dada seqencia, no 
pode ser associado a nenhuma silaba, mas no 6 apagado porque 6 considerado invisivel 良  s opera6es 
de apagamento. 
28 A extrametricidade 6 um recurso utilizado pela fonologia mtrica para explicar porque em 
determinadas linguas o acento nao cai na ltima silaba, mas na penltima ou na antepenltima, 
fazendo com que certos elementos sejam invisiveis a regras de acento. Uma das caracteristicas da 
extrametricidade 6 estar condicionada ao princpio da perifericidade, ou seja, os candidatos, sejam 
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estabelecer-se, com a silaba9ao se completando no p6s-l6xico. No p6s-l6xico cria-se, 

portanto, uma slaba com ataque ramificado constituido por uma seq6ncia s + C no 

admitida para silabas lexicais. 

Por fim, a quarta anえlise interpreta as seq6ncia s + consoantes 

plosivas como sendo um segmento complexo (ou unidade monofonemdtica) em 

ataque silbico. (EWEN, 1982; SELKIRK, 1982; WEllER, 1994). Veja a seguir a 

representa9乞o de uma ramifica頭o interna a um segmento 

(13) Ramifica頭o interna de um segmento complexo (WELTER, 1994, p. 173) 

Ataque 

l esqueleto 

C raiz 

/\ 
s 	k 

Note que em (11) o ataque se encontra dividido em duas unidades, 

enquanto que em (13) hh apenas uma unidade, sendo essa posteriormente dividida 

em duas unidades, internamente ao segmento 

Para o ingl6s e outras lnguas germnicas, como o holands, o 

noruegues e o sueco, as analises do ataque ramificado e do segmento complexo s乞o 
bastante utilizadas (ver refer6ncias acima). A anえlise da extrassilabicidade tamb6m6 

proposta para o holand6s (FIKKERT, 1994, p. 110), com a diferen9a que a fonna de 

superficie nessa lingua nao recebe a vogal epent6tica. Temos, entao, trs 

possibilidades de formas subjacentes para os clusters s + plosivas no ingl6s: sC, 

representando um ataque ramificado, <s> C, onde o Is!6 extrassilabico, e sC, onde o 

encontro consonantal 6 visto como monofonematjco (SELKIRK, 1982; WEIJER, 
1994) 

rimas, ataques ou codas, devem estar em posi96es terminais. A extrametricidade 6 mais comum em 
posi9ao final de palavra, ou seja, menos marcada nessa posi9ao, mas tamb6m pode ocorrer em posi9ao 

rいhm、、‘‘山ー  じ FR6S 

3山1-oteca SetenIal de ClencIas SOct2iis e Hurnaru'2。  
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Segundo BISOL (1999), no portugues brasileiro, a forma subjacente 

de palavras como estrela6 strela (sem a vogal). O Is! 6 considerado extrassilbico e 

no incorporado え  silaba no l6xico; no p6s l6xico, ficam duas op96es: a epentese, 

sempre disponvel, gerando estado, estranho, ou a incorpora9ao livre, gerando stado, 

sll・anみo. 

Para Bisol, entao, a seq6ncia inicial es, em grande parte jd 

incorporada え  palavra escrita,6 formada por ep6ntese, ou seja, a forma subjacente 

no cont6m a vogal devido aos seguintes fatos (op.cit. p. 734) 

1 - O portugu6s tende a proibir ataques iniciais de s + obstruinte; 

2- H no portugu6s ainda hoje alternancia entre ep6ntese inicial! zero 

ep6ntese, como stoque- estoque, strela-'estrela. 

3- 0 processo de epentiza9ao em emprstimos linguisticos continua ativo, 

estendendo-se え  combina更o de s+lquida, como em slaque~eslaque 
4- Siglas criadas iniciadas por seqencia s+C tamb6m sofrem epentiza9ao, 

como SMED Iizm8d3i/, Secretaria Municipal de Ensino e Desporto 

Portanto,6 mais econ6mico considerar que a forma subjacente nao 

cont6m a vogal, e postular que ela 6 adicionada ao p6s-l6xico quando necess自rio 

Temos, entao, que a forma subjacente dos sC clusters dos falantes 

nativos de portugu6s brasileiro 6 aquela proposta em BISOL (1999), que considera o 

Is! extrassilabico. Considerando as propostas expostas acima, qual seria a 

representa9ao alvo que os falantes de portugu己s brasileiro t6m dos Is! clusters em 

ingl6s, extrassilabica, monofonerntica ou ramificada? E mesmo possuindo urna 

representa9乞o alvo, ser que falantes intermediarios a alcan9am? Qual o papel da 

transfer6ncia de um processo presente em Li na determina車o dos desvios 
fonol6gicos em L2? Ainda, qual ser a influ6ncia da marca車o interna dos segmentos 

dos Is! clusters nos erros em L2? Por hora deixemos essas quest6es de lado, pois 
sero discutidas mais profhndamente ao analisarmos os resultados dos nossos dados, 

pois acreditamos que eles nos ajudaro a elucidar melhor essas quest6es 

de inicio de palavra, como no exemplo acima. 



3.1.3 Condif6es universais de silaba戸o 

J mencionamos anteriormente as condi96es param6tricas de 

silaba9ao, as quais sao especificas para cada lingua. Algumas condi96es, no entanto, 

parecem ser gerais a todas as lnguas. Apresentaremos, a seguir, algumas dessas 

condi96es universais. Com  base em CLEMENTS (1990), apresentamos quatro 

princpios: o Princpio da Seqencia de Sonoridade, o Princpio de Silaba9乞o Central 
e o Princpio de Dispers乞o, e com base em ITO (1986) apresentamos o Princpio do 

Licenciamento Pros6dico. 

3.1.3.1 0 Princpio de Sonoridade Seq丘encia! 

CLEMENTS (1990) se prop6e a examinar o status que a sonoridade 

possui na teoria fonol6gica. Como destaca o autor, desde o final do seculo passado, 

linguistas jd haviam notado preferncias das lnguas naturais por certos tipos de 

silabas. Os primeiros trabalhos a utilizarem algum ranking de sonoridade para 

explicar padr6es silbicos recorrentes nas lnguas podem ser encontrados, de acordo 

com CLEMENTS (1990), nos trabalhos de [SIEVERS (1881), JESPERSEN (1904), 

SAUSSURE (1914), GRAMMONT (1933)- apud CLEMENTS 1990)] 

Mas o que 6 esse princpio? Para os linguistas que trabalham sob a 

tica da sonoridade, o Princpio de Sonoridade Seq6ncial (SSP- Sonority 
Sequencing Principle) governa a ordem de preferncia dos segmentos dentro das 

silabas, e, apesar de haver exce96es a ele, o mesmo expressa uma das tend6ncias 

mais fortes das lingua naturais e um dos princpios mais abrangentes da teoria 

fonol6gica moderna. Segundo esse princpio, os segmentos do ataque sildbico 

devem crescer em sonoridade em dire9ao ao ncleo e os segmentos da coda devem 

decrescer em sonoridade do ncleo ao seu final. O elemento mais sonoro deve 

ocupar o ncleo da slaba, e os elementos menos sonoros devem ocupar as margens 

(ataque e coda). 
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Segundo CLEMENTS (1990, P. 284), a sonoridade 6 melhor 

caracterizada atrav6s do meta-princpio do Ciclo de Sonoridade, de acordo com o 

qual o tipo de slaba mais comum nas lnguas naturais possui um ranking de 

sonoridade que cresce maximamente do inicio ao centro e cai minimamente do 

centro ao final29. Esse meta-princpio representa dois princpios importantes que 

veremos a seguir: o Princpio de Silaba頭o Central e o Princpio de Disperso 

CLEMENTS (1990, p. 292) adota uma escala de sonoridade 

caracterizada por tra9os bindrios independentemente motivados, envolvendo as 

quatro maiores classes de segmentos: O = obstru.inte, N= nasal, L= lquida, G= glide 

Vogais nao se encontram aqui representadas, mas possuem um grau de sonoridade 4, 

com marca頭o positiva para o item silbico, uma vez que o ncleo de silaba6 

normalmente composto por vogais. 

(14) Escala de Sonoridade proposta por CLEMENTS (1990, p. 294) 

0< N <L'zG 

sildbico 

+ vocide 

+ + aproximante 

+ + + soante 

0 	1' 	2 	3 ranking de sonoridade 

29 o termo ciclo e utilizado pelo autor para se referir s quedas e subidas peri6dicas de sonoridade das 
silabas. A sonoridade aumenta, alcan9a um pico, diminui, e assim por diante, criando um ciclo de 
sonoridade. 
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A partir do que foi apresentado, podemos dividir a palavra carta da 

seguinte forma: 

(15) 

k a r t a 

Na silaba9ao da palavra carta [kar.ta], podemos notar um aumento na 

escala de sonoridade da margem da slaba inicial ao pico do n'mero O ao 4, e uma 

diminui頭o do pico (ncleo sildbico) え  margem da coda do n'mero 4 ao nmero 2. A 

segunda silaba tamb6m apresenta um aumento brusco de sonoridade de O para 4 na 

segunda slaba. 

Como ja mencionamos anteriormente, apesar de o Princpio de 

Sonoridade Seqencial ser uma forte tend6ncia universal presente nas linguas, hE 

exce96es a ele. A seguir apresentamos trs casos que violam esse princpio 

り Sequdncias consonantais que apresentam  plats de sonoridade 

Nesse caso, duas consoantes adjacentes possuem o mesmo ranking sonoridade 
Exemplos do ingl6s sao os clusters Isp!, ノst!, Isk/, como nos vocabulos spy, still, sky 
30 

勿 Seq泥ncias consonantais que apresentam revers6es de sonoridade. 

Nesse caso, o perfil de sonoridade primeiramente aumenta, depois cai em dire9をo ao 

ncleo da slaba. Exemplos do russo sao os vocdbulos rta "boca" (gen.) e mgla 

"n6voa". 

30 Aqui, seguindo a escala de Clements que nao diferencia a classe dos obstruintes, os exemplos dados 
sao considerados plats, pois fricativas a plosivas enquadram-se na classe dos obstruintes, a qual tem 
ranking O na escala. No entanto, Clements aponta para a o fato de que a identidade da sonoridade varia 
em detalhes de um linguista para o outro. Portanto, e que 6 considerado plat6 de sonoridade para um 
pode ser uma reversao de sonoridade para outro. 
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り Slabas cujos picos silbicos ndo sdo picos de sonoridade. Nesse 

caso, os picos da slaba nao s乞o picos de sonoridade, mas se encontram adjacentes a 

elementos de maior sonoridade. Exemplo do ingls: a palavra yearn /yrn/, onde o 

ncleo silhbico 6 a rtica {r], mas que est ao lado de um elemento mais sonoro, a 

glide {y]. 

3.1.3.2 0 Princpio de Silaba車o Central 

CLEMENTS (1990) prop6e o Princpio de Silaba叫o Central (PSC), 

ou silaba9ao universal, para descrever os passos sucessivos na cria頭o de silabas nas 

linguas naturais, expressando generaliza96es sobre o processo de organiza頭o dos 
segmentos em silabas. 

(16) Princpio de Silaba9乞o Central 
a. Associe cada elemento {+ sil言bico] a um nodo sil自bico. 

b. Dado P (um elemento no silabificado)precedendo Q (um elemento silabificado), una P 

asilaba contendo Q se P tem um ranking de sonoridade menor que Q. 
c. Dado Q (um elemento silabificado) seguido de R (um elemento nao silabificado), una R 

asllaba contendo Q se R tern um ranking de sonoridade menor que Q 

A aplica頭o desse princpio desencadeia certas conseq6ncias 

merentes, como veremos a seguir. Como conseq6ncia de 14b, pelo qual ataques 

silbicos sao formados antes de codas silbicas, temos o efeito do Princpio de 

Maximiza9ao do Ataque (Maximal Onset Principle), SELKIRK (1982): clusters 

intervocalicos sao normalmente divididos de forma a maximizar ataques sil自bicos 

Dessa forma, tanto o tamanho dos ataques sildbicos como a diferen9a de sonoridade 

entre o primeiro e o u ltimo membro sao maximizadas. 

Uma segunda conseq6ncia do Princpio de Silaba9ao Central 6 que as 

slabas nao finais terao uma queda mfnima de sonoridade, uma vez que a consoante 

menos sonora da direita ter自  sido silabificada え  silaba seguinte pela aplica9ao de 5b 
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Uma. terceira conseq6ncia do princpio 6 que silabas finais tenderao a demonstrar 

uma queda de sonoridade m豆xima, pois nao hd slabas え  direita a serem silabificadas. 

Retomando nosso exemplo em (4), a silabaao da palavra carta 

[kar.taj exemplifica claramente o que expomos acima. A queda de sonoridade no 

fmal da primeira slaba nao 6 mhxima, pois ela cai de 4 para 2 apenas. Como 

devemos maximizar o ataque da segunda slaba, nao poderamos ter uma queda de 4 

para O e silabificar a palavra como [kart.aJ. Portanto, de acordo com o Princpio de 

Silaba9ao Central, silabas nao finais tendero a ter uma queda mnima de sonoridade 

no processo de silaba9ao. 

3.1.3.3 0 Principio de Disperso 

Como vimos acima, o Princpio de Silaba叫o Central expressa urna 
generaliza9ao sobre a organiza叫o das seq6ncias de segmentos em silabas. Clements 

classifica as silabas em dois tipos: slabas que seguem esse princpio e silabas que o 

violam, apresentando plat6s ou revers6es de sonoridade. As primeiras sao 

consideradas nao marcadas e as ltimas sao consideradas marcadas. No entanto, o 
PSC nao define as silabas em termos de complexidade relativa, ou seja, nao as 

gradua como mais ou menos marcadas. Segundo o PSC, a silaba mais simples6 

aquela que possui um aumento de sonoridade mhximo e melhor disthbuido do seu 

inicio ao seu ncleo, e uma queda mnima de sonoridade do ncleo ao seu final (para 

slabas nao finais). Sob essa 6 tica, as silabas so consideradas complexas na medida 
que se distanciam da silaba ideal. 

A fim de estabelecer o grau de complexidade relativa das silabas, 

Clements prop6e o Principio de Dispersao, e, para fins de explica頭o desse princpio, 
o autor utiliza a no叫o de demissilaba. Segundo o autor, uma silaba 6 dividida em 

duas partes distintas que compartilham o mesmo ncleo. No caso de slabas que 

iniciam ou terminam em vogais simples, uma demissilaba6 a vogal em si. Veja, por 

exemplo, a representa9ao (6): 



(17) Representa更o da slaba inicial de {kar.ta] em demissilabas 

k a r: t a 

V 
No caso da palavra [kar.ta], a slaba inicial [kar.]6 composta de duas 

demissilabas: [ka] forma uma demissilaba e [ar] forma outra. Note que o ncleo faz 

parte de ambas as demissilaba. 

A id6ia proposta por Clements 6 a de que o perfil de sonoridade da 

primeira demisslaba 6 independente do perfil de sonoridade da segunda demissilaba 

Para o autor, a no頭o de dispersao de sonoridade pode ser estabelecida por urn valor 

D, o qual caracteriza as demissilabas em termos de distncia de sonoridade entre 

cada par de segmentos. Tal valor 6 calculado atravs de uma equa車o matemtica31, 
sendo que valor de D 6 menor え  medida que a distncia de sonoridade entre os 

segmentos for maior, e esta estiver mais homogeneamente distribuida. Em 

contrapartida, o valor de D 6 maior se a distncia de sonoridade entre os segmentos 

for minima, e esta estiver menos homogeneamente distribuida, O Princpio de 

Dispers乞o6 definido por Clements como segue (p. 304) 

(18) Princpio de Disperso 

a. A demissilaba inicial preferida 6 aquela que minimiza D 

b. A demissilaba fmal preferida 6 aquela que maximi.za D 

Assim, esse princpio viabiliza definir as demissilabas em seus 

diferentes nveis de marca9ao. A seguir apresentamos os diferentes rankings de 

complexidade para demissilabas de tres membros segundo CLEMENTS (1990, p 

305): 

31 て r一一一！一・ 	,ハ‘ V er pigina .MY-f para maiores cletalbes da equaao matemtica proposta. 
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1 1 
2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

59 59 

TABELA 1. Ranking de complexidade para demissilabas de tres membros baseada 
na escaia ae sonorivacie U <N <L < U < V. 

TABELA 1. Ran.king de complexidade para demissilabas de três membros baseada 
na escala de sonoridade O<N<L<G<V- 

1. demissilaba inicial D C 

OLV 0.56 1 

ONV, OGV 1.17 2 
NLN, NGN 1.36 3 
LGV 2.25 4 

Analisemos os clusters [si] e [sri] de acordo com o Princpio de 

Dispersao. Como podemos verificar acima, a demissliaba de tres membros menos 

complexa 6 formada por Obstrinte + Lquida + Vogal (OLV), como em slow Jslou/, 

pois recebe o valor de complexidade 1. A deinissliaba Obstruinte + Nasal + Vogal 

(ONV), como em snow /snoul e em smile /smail! , recebe um ranking de 

complexidade 2, sendo, portanto, mais complexa que a primeira. Quanto mais 

complexa for a demissilaba inicial, ou seja, quanto mais o seu valor se distanciar da 

complexidade 1, mais marcada ela ser considerada. 

Note que os casos de revers6es ou plats de sonoridade nao estao 

incluidos na tabela. No entanto, CLEMENTS (op.cit., p. 311) prop6e que se 

detennine a complexidade relativa de revers6es ou plat6s de sonoridade atrav6s da 

distncia proporcional das mesmas com relaao a s silabas menos marcadas 

Seguindo a anえlise de Clements, plat6s de sonoridade do tipo 00V adquirem um 

ranking de complexidade 5, e as revers6es de sonoridade do tipo LNV adquirem um 

ranking de complexidade 6, como representado na tabela (3) 

Analisemos os clusters [sl] e [sn] de acordo com o Principio de 

Dispersão. Como podemos verificar acima, a demissilaba de três membros menos 

complexa é formada por Obstrinte + Liquida + Vogal (OLV), como em .9/ow /slou/, 

pois recebe o valor de complexidade 1. A demissilaba Obstruinte + Nasal + Vogal 

(ONV), como em snow /snou/ e em smile /smail/ , recebe um ranking de 

complexidade 2, sendo, portanto, mais complexa que a primeira. Quanto mais 

complexa for a demissilaba inicial, ou seja, quanto mais o seu valor se distanciar da 

complexidade 1, mais marcada ela sera considerada. 

Note que os casos de reversões ou platôs de sonoridade não estão 

incluidos na tabela. No entanto, CLEMENTS (op.cit., p. 311) propõe que se 

determine a complexidade relativa de reversões ou platôs de sonoridade através da 

distância proporcional das mesmas com relac'do as silabas menos marcadas. 

Seguindo a andlise de Clements, platôs de sonoridade do tipo 00V adquirem um 
ranking de complexidade 5, e as reversões de sonoridade do tipo LNV adquirem um 

ranking de complexidade 6, como representado na tabela (3): 

TABELA 2. Ranking de complexidade para demissilabas de tres membros incluindo 
piaios e reversoes ae sonoridade 

TABELA 2. Ranking de complexidade para dernissilabas de três membros incluindo 
platôs e reversões de sonoridade 

1. demissilaba inicial 1. demissilaba inicial C C 

  

  

OLY OLV 

ONV, OGV 

NLV, NGV 

LGV 

OOV,NNV 

LNV,LOV,NV 

ONV, OGV 

NLV, NGV 

LGV 

00V,NNV 

LNV,LOV,NV 



C 
Demisslaba inicial Exemplo 

si + V 

OLV 

sn+ V 

Snl 十V 

sp+ V 

St + V 

sk + V 

ol瓜7 

00V 

1 

2 

5 
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Portanto, segundo o princpio de dispersao proposto por Clements, os 

clusters s+obstruintes Isp, st, ski a serem investigados nesse trabalho sao 

considerados plat6s de sonoridade, pois temos um seqtt6ncia de dois obstruintes de 

valor O no inicio da demissilaba, tem um grau de complexidade 5 e sero os mais 

marcados entre os clusters considerados. 

Retomemos o Princpio de Dispersao e consideremos as demissliabas 

iniciais formadas pelos clusters sC Isp, st, sk, sm, sn, si!, foco do nosso estudo. 

Podemos agora elaborar uma hierarquia de marca車o entre os nossos clusters alvo 

baseada no Princpio de Dispers ao: 

TABELA 3 Ranking de complexidade para demissilabas que iniciam em Isp, st, sk, 
Sm, Sn, SI, ae acorao com o J?rincipio de Dispersao. 

De acordo com a tabela acima, a demissilaba menos complexa, e 

consequentemente, menos marcada 6 a demisslaba si + V, que possui um ranking de 

complexidade de apenas 1. Ela 6 seguida pela demissilaba sN + V, que possui 

complexidade 232. Mais distantes no ranking de complexidade encontram-se as 

demissliabas formadas pelas s+ plosivas desvozeadas 33 

32 Outra an6lise que pode ser feita sobre as rela96es de marca9ao entre obstruintes + liquidas e 
obstruintes + nasais 6 a a nAlise encontrada em GREENBERG (1965). Atravs de uma anlise 
tipol6gica de 104 linguas, Greenberg observou que a presena de um cluster contendo obstruinte + 
nasal implica a presena de um cluster contendo obstruinte+ liquida, indicando que a estrutura 
obstruinte + liquida 6 menos marcada que a estrutura obstruinte + nasal. 
33 Clements nao considera diferen9as de marca9ao dentro da classe das plosivas. Para isso, ver 
SELKIRK (1984). 
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Do princpio de dispersao se originam duas implica96es para a 

fonologia central em nivel de silaba9ao inicial N (SI), as quais sao definidas em 

tennos de duas hierarquias: 

(19) 

a. A Hierarquia de Complexidade: Para qualquer demisslaba de tipo t e comprimento 1, a 

presen9a de uma dernissilaba de ranking de complexidade n no nivel de silabifca9o 

inicial N(SI) implica a presena de uma demissilaba de complexidade n-i. 

b. AHiem瑠um de Comjフrzmento （加m demissilabas庇 coinprmentos dひとrentes) Para 

qualquer demissilaba de tipo t, a presen9a no N(SI) de uma demisslaba de comprimento 

1(1 >2) implica a presen9a de urna demissilaba de comprimento i1i. 

Como ressalta Clements, as hierarquias de complexidade e de 

comprimento representam a forma de como sao organizados os sistemas fonol6gicos 

na silaba9乞o central. Segundo a hierarquia de complexidade, as regras de silaba9o 

central criam inicialmente tipos de demissilabas mais simples, para depois ento criar 

tipos de demissilabas mais complexos. Segundo a hierarquia de comprimento, as 

regras de silaba9ao central criam inicialmente tipos de demissliabas mais curtos, para 

depois entao criar tipos de demissliabas mais longos 

Com base em CLEMENTS (1990), consideramos para o presente 

trabalho a proposta de que as seqU6ncias sildbicas das linguas naturais obedecem a 

princpios gerais de sonoridade e de que o nvel de marca9乞o de um dado cluster estえ  
relacionado a organiza9乞o interna de seus componentes quanto ao nvel sonoridade 

de cada um destes. Assim, foi possvel estabelecer uma hierarquia de dificuldade dos 

clusters a serem por n6s investigados: clusters mais marcados deverao apresentar 

maiores dificuldades aos aprendizes que clusters menos marcados. Dessa forma, 

estamos considerando o sistema da interlngua dos aprendizes como um sistema 

natural que obedece え  s mesmas regras das lnguas naturais 

Um 立  ltimo ponto a ser acrescentado nessa se9ao 6 da representa頭o 

subjacente de L2 a ser adotada. Retomando as quatro possiveis representa96es para 

os clusters s + Consoantes apresentadas em 3.1.2.2, temos: 1) Is! pertencendo え  rima 
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de unia silaba degenerada, sem ncleo, 2)/si extrassilbico, 3) s+C constitui um 

ataque silbico ramificado, 4) e s+C constitui um segmento complexo. Ao 

considerarmos uma hierarquia interna de sonoridade dos membros de s + Consoantes 

(plosivas e soantes) como prop6e CLEMENTS (1990), estamos tamb6m 

considerando como hip6tese para nosso trabalho que eles sejam verdadeiros clusters 

(representa頭o nmero 3), formados de duas consoantes distintas, s + C, e que a 

sonoridade desses elementos, bem como a forma como se agrupam dentro do cluster, 

ir determinar o grau de dificuldade de aquisi頭o dos mesmos. 

Portanto, a representa頭o alvo a ser adotada 6 a de um ataque 

ramificado, o que implica considerar que s + Plosivas violam o Padrao de Sonoridade 

Seqencial (SSP) e que esses clusters sao mais marcados que os clusters s + Sonoras. 

3.1.3.4 0 Principio do Licenciamento Pros6dico 

Para dar conta do fato de que falantes de L2 comumente utilizam a 

ep6ntese como estratgia de modifica叫o da estrutura sildbica de L2, vamos lan9ar 

mao do Princpio do Licenciamento Pros6dico formulado por ITO (1986) como 

sendo um princpio que exige uma solu頭o para segmentos nao silabificados. Esse 

princpio requer que todas as unidades fonol6gicas perten9am a uma estrutura 

fonol6gica maior, e garante que toda a seq6ncia de segmentos seja silabificada 

Segmentos devem pertencer a silabas, silabas a p6 mtricos, e estes a palavras 

fonol6gicas (ITO, 1986, p. 3) 

Para dar conta de segmentos n乞o silabificados, o princpio do 

Licenciamento Pros6dico prev6 alguns procedimentos de simplifica叫o, entre eles o 
Apagamento do Elemento Perdido (Stray Erasure) e a ep6ntese. No primeiro caso, o 
elemento que nをo pertencer a uma silaba 6 apagado, e no segundo, ele 6 incorporado 

atrav6s da inser9ao de outro segmento, formando urna nova slaba. A ep6ntese, entao, 

6resultante de uma seq6ncia fnica que nao pode ser adequadamente silabificada. O 

princpio do Licenciamento Pros6dico descreve fen6menos observados nas linguas 

naturais. ITO (1986) cita a regra de ep6ntese do "u" em island6s: 



(20) Inserao do "u" em Island6s: 

li f r - li fu r "figado" 

ak r → akur "campo" 

a 1 d r - a 1 d u r "idade" 

fag r → fagur "lindo" 

mag r → magur "magro" 

(ITO, l986,p. 181) 

Nos exemplos em (5), o Ir! nao poderia ser associado a nenhuma 

slaba, pois isso violaria a escala da sonoridade (L> O). A fim de silabificar o Ir!, 

ocorre uma ep6ntese adjacente a esse elemento, formando um novo ncleo silabico 

ao qual o Ir! pode se associar, formando uma nova slaba. 

Ainda relacionado ao Princpio do Licenciamento Pros6dico, como 

ressalta COLLISCHONN (op.cit., p.105), estd a no車o de extrassilabicidade. Como 

ja citado anteriormente nesse capitulo (p. 50), extrassildbico 6 um segmento que, 

durante o processo de silaba9乞o de uma dada seq6ncia, nao pode ser associado a 

nenhuma silaba, mas nao 6 apagado porque 6 considerado invisvel え  s opera96es de 

apagamento. KENSTOWJCZ (op.cit, p. 274) apresenta um exemplo do rabe 

(19)(kaア糾加  
'kaJ pa7 (bit) 

A consoante extrassil自bica t em {ka} {tb}t 6 ressilabificada atrav6s do 

processo de epentiza頭o, respeitando, portando , o Princpio do Licenciamento 

Pros6dico. 

A id6ia proposta aqui 6 a de que um aprendiz de segunda lingua, ao 

deparar-se com silabifica96es em L2 que diferem das silabifica96es dos padres de 

Li, tende a interpretar certas consoantes perifricas (na periferia de ataques ou 

codas) como extrassildbicas, licensiando-as atrav6s do uso da ep6ntese ou apagando- 

as da estrutura sildbica. 

Termina aqui a nossa revisao da literatura para o presente trabalho, a 

qual perpassou por estudos da aquisi頭o da fonologia da interlngua e por uma 

63 



64 

fundamenta叫o fonol6gica te6rica baseada em estudos sobre as linguas naturais. Se 

considerarmos a interlingua dos aprendizes como um sistema natural, entao, 6 mais 

do que l6gico que busquemos na linguistica subsidios para a explica9ao de seus 

fen6menos. Como ressalta MAJOR (1998), "new breakthroughs in theoiy can 
辺uminate our understanding offonneゆ  une写 lained SLAfenomena". 

3.2 Hip6teses 

Buscando suporte terico 1) na Hip6tese Diferencial da Marca9o 

(HDM) (ECKMAN 1977, 1981 a) e na Hip6tese da Conformidade Estrutural (HCE) 

(ECKMAN 1991), a qual prediz que universais de implica恒o tm influencia na 
aquisi9乞o da fonologia de L2, 2) na influ6ncia do ambiente fonol6gico (CARLISLE 

(1991 a, 1992, 1997, 1998), 3) no Princpio da Seqencia de Sonoridade 

(CLEMENTS 1990), 4) na analise que interpreta as seq6ncias sC como ataques 

silbicos ramificados e 5) no Licenciamento Pros6dico (ITO, 1986), foi possvel 

estabelecer as seguintes hipteses: 

1) Segundo o Licenciamento Pros6dico de iiO (1986), segmentos n乞o 
associados a um n6 silbico, devido え  sua qualidade ou posi車o em rela頭o a outros 

segmentos, sao integrados a estrutura sildbica atrav6s da epentiza叫o ou so 
apagados. Para o presente estudo, prev6-se que a ep6ntese sera o principal processo 
utilizado na modifica頭o de ataques iniciais do tipo /sC!. Os resultados de 
CARLISLE (1991a, 1992, 1994 e 1997) com falantes de espanhol apontam para uma 

tend6ncia a simplifica頭o de ataques nをo permissveis naquela lingua atrav6s da 

ep6ntese. Desejamos verificar se o mesmo ocorre em portugu6s, lngua que tamb6m 

no permite os tipos de ataque a serem investigados no presente estudo. Outro 

processo de simplifica9ao que esperamos que surja em menor grau 6 o apagamento 

de um dos membros do ataque. 
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2) De acordo com o Princpio da Seq6ncia de Sonoridade (CLEMENTS 

1990), as plosivas so menos sonoras que as nasais e as lquidas. Os clusters Isp!, ノst! 

e !skノ  violam o Princpio da Seq6ncia de Sonoridade, e, portanto, sao considerados 

mais marcados que Is]!, !sn! e !sml, os quais nao violam esse princpio. A hip6tese 

dois prev6 que os clusters mais marcados Isp!, ノst! e !ski causarao um maior nmero 

de simplifica96es que os demais. 

3) De acordo com o Princpio da Seq6ncia de Sonoridade (CLEMENTS 

1990), e a no頭o de marca弾o, a hiptese trs preve que os clusters contendo nasais, 
!smノ  e /snl causarao um nmero maior de modifica96es que o cluster contendo uma 

liquida, !sII, pois aqueles tm um crescimento de sonoridade em dire9ao ao ncleo 

menor do que este ltimo. 

4) Seguindo procedimento adotado em CARLISLE (199 la, 1992, 1994, 

1997), controlamos o contexto precedente, dividindo-o em duas categorias: (a) 

contexto precedente consonantal e (b) contexto precedente vocdlico. A hiptese 4 

prev6 que o ambiente consonantal ocasionar maior taxa de ep6ntese que o ambiente 

voc言lico. 



CAPITULO 4 

QUEST6ES METODOL6GICAS 

A pesquisa sobre a produ9ao dos clusters ノ叩ノ， ノStんノskノ, ノSn］ノ， ノsnl e /sl/ 

por aprendizes intermedirios de ingl6s foi realizada com alunos do nvel Pr6- 

Avan9ado II do curso extensao de lnguas do Programa de Linguas Estrangeiras 

(PLE) da Universidade de Caxias do Sul. Os sujeitos foram convidados a participar 

da pesquisa e inforniados do procedimento da coleta de dados. Participaram da 

pesquisa aqueles alunos que possuiam disponibilidade de tempo, uma vez que a 

maioria trabalha durante o dia e estuda え  noite. Foram agendados encontros 

individuais com os informantes disponveis para a realiza頭o de uma entrevista e da 

grava9ao do instrumento de elicita9o de dados. 

1) Os informantes 

Os informantes sao alunos matriculados no curso de extensao de 

ingl6s Pr6- Avan9ado II da Universidade de Caxias do Sul, portanto n乞o sao 

graduandos do curso de Letras. Alguns deles jd haviam sido alunos da pesquisadora 

em semestres anteriores a coleta de dados e outros eram alunos da pesquisadora na 

poca da coleta, o que facilitou a escolha dos informantes e o contato com os 

mesmos. 

Cabe aqui esclarecer sobre o nvel de profici6ncia dos sujeitos da 

pesquisa. O nvel Pr6-Avan9ado II equivale a um oitavo semestre de um curso 

regular de ingl6s, nao sendo, portanto, nem iniciantes na lngua nem alunos 

avan9ados. O motivo para a escolha de aprendizes intermedidrios 6 o de que alunos 

iniciantes nao possuem nvel de fluencia necessrio para executar a leitura do 

instrumento, ao contrrio de alunos avan9ados, dos quais acredita-se que uma maior 
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porcentagem jd adquiriu um grau de profici6ncia maior do sistema sonoro da lingua 

inglesa (CARISLE 1997). A idade dos informantes variou entre 15 e 54 anos. Uma 

informante tinha 15 anos e outra 54, sendo que a idade dos outros informantes 

permaneceu entre 20 e 45 anos, como nos mostra o Quadro 2: 

porcentagem já adquiriu um grau de proficiência maior do sistema sonoro da lingua 

inglesa (CARISLE 1997). A idade dos informantes variou entre 15 e 54 anos. Uma 

informante tinha 15 anos e outra 54, sendo que a idade dos outros informantes 

permaneceu entre 20 e 45 anos, como nos mostra o Quadro 2: 

QUADRO 2: Idade dos informantes QUADRO 2: Idade dos haformantes 

Informante Idade 
1-L 15 

2-G 19 
3- D 22 
4-I 23 
5-U 26 
6-A 30 
7-M 46 
8-E 44 
9-0 45 
10-R 54 

A fim de controlar melhor o insumo dos aprendizes, decidimos excluir 

da pesquisa informantes que jd haviam estudado no exterior, nos concentrando em 

aprendizes cuja maior fonte de insumo tem sido a sala de aula. 

A fim de controlar melhor o insumo dos aprendizes, decidimos excluir 

da pesquisa informantes que já haviam estudado no exterior, nos concentrando em 

aprendizes cuja maior fonte de insumo tem sido a sala de aula. 

2) A coleta de dados 2) A coleta de dados 

Os alunos foram agendados para um encontro individual que constava 

do preenchimento de um questionrio geral sobre a aprendizagem de L2 e da 

grava9ao da leitura do instrumento. Cada encontro durou cerca de trinta (30) 

minutos. A participa9ao dos informantes foi voluntria. Eles foram informados que a 

pesquisa se constituia de uma disserta9ao de Mestrado sobre a aquisi9乞o do ingl6s 

como lingua estrangeira e que sua voz seria gravada com a utiliza9ao de um software 

especifico. Nao foi especificado o objeto de estudo para que a monitora9ao da fala 

no interferisse na produ9ao dos informantes 

O questionrio foi aplicado aos alunos no intuito de investigar 

algumas quest6es relacionadas a aprendizagem de L2 como as que seguem: a) como 

Os alunos foram agendados para um encontro individual que constava 

do preenchimento de um questiondrio geral sobre a aprendizagem de L2 e da 

gravação da leitura do instrumento. Cada encontro durou cerca de trinta (30) 

minutos. A participação dos informantes foi voluntária. Eles foram informados que a 

pesquisa se constituia de uma dissertação de Mestrado sobre a aquisigdo do inglês 

como lingua estrangeira e que sua voz seria gravada com a utilização de um software 

especifico. Não foi especificado o objeto de estudo para que a monitoração da fala 

não interferisse na produção dos informantes. 

0 questiondrio foi aplicado aos alunos no intuito de investigar 

alg,umas questões relacionadas A aprendizagem de L2 como as que seguem: a) como 
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o aluno caracteriza a sua motiva車o para aprender ingl6s e sua atitude frente a lngua 

estrangeira, b) quais habilidades deseja desenvolver mais, c) seus objetivos com o 

curso, d) se havia estudado em outros cursos antes de iniciar o curso no PLE (a fim 

de tentannos controlar o insumo desses alunos), e) o contato dos aprendizes com a 

lingua extra classe, ou seja, se os mesmos procuram mais informa9乞o do que lhes6 

dado em sala de aula, f) estilo de aprendiz quanto え  produ9o de erros e え  corre頭o 
dos mesmos, え  tomada de risco e え  facilidade de aprender certos aspectos da L2, 

incluindo a facilidade de produzir os sons de L2. Mesmo sem estarmos diretamente 

analisando quest6es extra-linguisticas realizamos o question自rio a fim de obtermos 

maiores informa96es sobre os informantes, e, talvez, fazer uso futuro dessas 

informa96es na analise dos dados. No Anexo 1 se encontra a reprodu9ao do 

questionrio aplicado. 

A grava9ao dos dados foi realizada com o auxilio de um software de 

coleta de vozes chamado CSLU Toolkit, desenvolvido pela Universidade do 

Colorado e o Instituto de P6s- Gradua9ao do Oregon. Esse programa est sendo 

utilizado em um projeto conjunto de coleta de vozes entre as referidas universidades 

e as Universidades do Rio Grande do Sul e a Universidade de Caxias do Sul. O 

programa Toolkit visa tomar vidvel a produ9ao e o reconhecimento da fala por 

mquinas, seja um computador ou um elevador. O objetivo maior desse projeto no 

Brasil 6 a cria9ao de um banco de vozes em portugu6s para que se possa tornar o 

programa CSLU Toolkit aplicdvel a lngua portuguesa, uma vez que ele foi 

originalmente criado para uso com a lingua inglesa. 

Para o prop6sito dessa pesquisa, o programa Toolkit viabilizou uma 

andlise acustica mais especifica, pois, ao ser gravada, cada frase foi digitalizada e 

salva em um arquivo. Aproveitando a disponibilidade desse programa, que foi 

gentilmente adaptado pelo departamento de informhtica da Universidade de Caxias 

do Sul para o presente trabalho, realizamos uma andlise atrav6s de espectogramas, o 

que definitivamente contribuiu para a confiabilidade dos nossos resultados. Ainda 

assim., devido え  limita9乞o de tempo, a analise fontica realizada tem mais um carter 
de uma transcri9ao cuidadosa dos dados do que de uma analise ac立stica propriamente 
dita. De qualquer maneira, a coleta de dados atrav6s do programa Toolkit constitui 
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um banco de dados facilmente acessavel para andlises acsticas mais apuradas que 

porventura possam vir a ser realizadas. 

3) 0 instrumento e a codifica9o dos dados: 

り Justificativa do碑7o de instrumento utilizado ・  Seguindo o modelo 
de metodologia de CARLISLE (1997), o instrumento de elicita頭o de dados consiste 

de uma lista de trinta frases nao relacionadas. Outros estudos, cujo foco era a 

modifica9ao da silaba em L2, utilizaram tarefas de elicita9ao menos controladas, 

como elicita9乞o de fala espontnea atrav6s de entrevista, discusso sobre um assunto 

ou descriao de uma hist6ria (TARONE 1980, BROSELOW 1983, ANDERSON 

1987, BENSON 1988). Sabemos, no geral, que tarefas de elicita9谷o tidas como mais 

naturais como entrevistas e descri6es de figuras refletem melhor o sistema da 

interlngua do aprendiz. Nelas, a aten9ao do aprendiz 6 desviada mais para o 

conteudo do que para a sua forma gramatical ou fontica do que est dizendo 

Leitura de listas de palavras ou frases, no entanto, geralmente elicitam um nmero 

maior de formas alvo, pois fazem com que os informantes prestem mais aten9ao え  
forma do discurso do que ao seu contebdo. 

Sabemos que formas de elicita9ao mais naturais refletem melhor a 

realidade da fala do aprendiz. Para podermos controlar com precis乞o o ambiente 

fonol6gico precedente escolhido para o presente estudo, no entanto, fez-se necessrio 

que crihssemos frases contendo cada ambiente precedente aparecendo pelo menos 

uma vez antes de cada ataque alvo, de modo a podermos verificar o papel de cada 

contexto interferindo nas diferentes varidveis. Talvez, se tiv6ssemos um grande 

corpus de grava96es de fala espontanea de cada informante, poderamos encontrar o 

ambiente certo no lugar certo, mas, no caso desse estudo, isso nao seria viavel por 

restri96es de tempo. 
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勿 Grupos de戸tores considerados na criacdo do instrumento de 

elicitacdo e na andlise estatstica dos dados: 

1) A varivel dependente: Consideramos como varidvel dependente a 

presen9a de elemento epent6tico vocalico; isto 6 , consideramos aplica車o quando 

houve ep己ntese e nao-aplica叫o quando nao houve. 

2) As varidveis independentes: 

Grupos de fatores linguisticos: 

- Tipo de ataque alvo 

ー  Contexto precedente 

- Modo de articula9ao da consoante do ataque alvo 

- Tipo de contexto precedente 

Grupos de fatores extralingusticos: 

ー O informante 

- A idade do informante 

A seguir explicitaremos as diferentes varidveis consideradas. 

Os ataques alvo escolhidos para essa investiga9ao s乞o Is! seguido de 

plosivas surdas !p, t, k/, formando /sp!, ノst! e Isk/, Is! seguido de da lquida /1/ e Is! 
seguido das nasais In-il e /n!. O ataque /sr/ nao existe no ingl6s, com a exce頭o da 

palavra syringe, pronunciada como Isrind3I (ROACH 1983). Tamb6m nao faz parte 

do inventえrio de ataques do ingl6s o ataque Is! seguido da nasal velar Irji. Nenhum 

dos ataques escolhidos para o presente estudo 6 permissvel na estrutura sildbica do 

portugues. Se analisdssemos a modifica9ao desses ataques segundo a Andlise 

Contrastiva, nao seramos capazes de prever a ordem de modifica9ao dos mesmos, 

ou seja, quais sofreriam mais modifica9ao e por qu6, uma vez que, a priori, todos 

deveriam causar dificuldade. 
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Ataques alvo: clusters consonantais constituidos da fricativa alveolar 

desvozeada /s/ seguida de: 

a) Oclusivas desvozeadas: 

!p/ Consoante oclusiva bilabial desvozeada, formando o cluster inicial Isp! 

como na palavra inglesa spy /spai/ 

It! Consoante oclusiva alveolar desvozeada, formando o cluster inicial 1st! 

como na palavra inglesa street /stri:t/ 

ノk! Consoante oclusiva velar desvozeada, formando o cluster inicial Isk/ 

como na palavra inglesa sky /skail 

b) Lateral alveolar vozeada: 

/1!, formando o cluster inicial IsI/ como na palavra inglesa slow /slou/ 

e) Nasais: 

!m/ Nasal bilabial vozeada, formando o cluster inicial /sml como na palavra 

inglesa smoke / smouk! 

In! Nasal alveolar vozeada, formando o cluster inicial なnl como na palavra 

inglesa snowたnou/ 

Quanto s vogais no contexto precedente, a escolha recaiu sobre trs: 

lo!, /ou! e /u:/. Jnicialmente, se decidiu excluir palavras cujas codas terminam em lit, 

ノ1’ノ, ノd,I/oノ e ditongos terminados em li! como leiノ ， ノai! e toil,pelo fato de que a 

realiza頭o da vogal epenttica inserida ser, na maioria das vezes, li! , let ou lo! 

Portanto, seria dificil detectar a oconncia de ep6ntese ap6s vogais finais como 

essas. A vogal longa la:!, presente no ingl6s britnico, em posi9乞o final de silaba 

como na palavra car !ka:/ foi excluida porque, na maioria das vezes ela nao6 

alongada, mas sim pronunciada com o r retroflexo Ir!, como em !karl, tpico do 

ingl6s americano. 



Vogais no contexto precedente: 

// Vogal posterior mdia 

ノou! Ditongo fechado terminado em lu! 

lu:! Vogal posterior alta longa 

Quanto え  exist6ncia de consoantes no contexto precedente, 

consideramos duas consoantes em final de palavra: lquida /1/ e a nasal velar Irj/. A 

consoante lquida Ir! em posi9ao de final de slaba foi excluida em virtude da 

diferen9a entre o ingl6s britnico e o americano. Na variante britanica nao hd 

realiza9ao de Ir! final de palavra, como na palavra waiter /weito/. A nao realiza9ao do 

Ir! final invalidaria nossos resultados. Alm disso, decidimos excluir consoantes que 

normalmente causam ep6ntese em posi9ao de coda em portugu6s, como as plosivas 

vozeadas e desvozeadas, respectivamente, /b, d, gI e !p, t, kI, simplesmente porque 

seria dificil esclarecer se a ep6ntese ocorreu por efeito da coda antecedente ou do 

ataque posterior. As fricativas e africadas tamb6m foram excluidas da posi9ao de 

ambiente precedente porque espervamos ter dificuldade em detectar a vogal 

epent6tica nesses contextos. 

Contexto precedente: 

Consoantes: 

Ill Consoante lateral alveolar vozeada velarizada 

!ij/ Consoante nasal velar 

Apresentamos, a seguir, alguns exemplos de palavras contendo os 

clusters alvo e precedidas de um dos contextos linguisticos selecionados. O 

instrumento de elicita9ao completo, contendo um total de 30 frases, se encontra no 

anexo 2. 

72 



73 73 

QUADRO 3- palavras contendo os clusters alvo e precedidas do contexto 
linguistico voclico // 

QUADRO 3- palavras contend° os clusters alvo e precedidas do context° 
lingiiístico vocálico /o/ 

Cluster Alvo /o/ Contexto Precedente 
/sp/ 
/st/ 
/sk/ 
/sm/ 
/sn/ 
/sl/ 

1- The law speaks for itself. 
2- The claw stretched out to reach me. 
3-- The horrible jaw skipped the head. 
4- The raw smell of fish makes me feel sick. 
5- He saw snow yesterday. 
6- The paw slowly reached for my hand. 

A varidvel modo de articula9ao refere-se s consoantes dos encontros 

consonantais s+C, as quais foram codificadas de acordo com seu modo de 

articula9 ao, ou seja, plosivas, nasais ou lateral. Portanto, constitui variavel 

independente como o prop6sito de testar nossas hipteses sobre o efeito da marca頭o 

sobre segmentos. 

Al6m da distin9ao entre diferentes tipos de vogais e consoantes no 

contexto precedente, tamb 6m foi considerada a variえvel tipo de contexto precedente, 

o qual estabelece uma divisao binria desse mesmo contexto em consoantes e vogais. 

O contexto precedente recebeu uma codifica9ao especifica para a divisao entre 

consoantes e vogais a fim de testarmos qual ambiente precedente causa maior 

aplica9ao da regra de ep6ntiza9ao. 

A variável modo de articulação refere-se is consoantes dos encontros 

consonantais s+C, as quais foram codificadas de acordo com seu modo de 

articulação, ou seja, plosivas, nasais ou lateral. Portanto, constitui variável 

independente como o propósito de testar nossas hipóteses sobre o efeito da marcação 

sobre segmentos. 

Além da distinção entre diferentes tipos de vogais e consoantes no 

contexto precedente, também foi considerada a variável tipo de contexto precedente, 

o qual estabelece lima divisdo bindria desse mesmo contexto em consoantes e vogais. 

0 contexto precedente recebeu uma codificação especifica para a divisão entre 

consoantes e vogais a fim de testarmos qual ambiente precedente causa maior 

aplicação da rega de epêntização. 

A posi9ao do acento no foi considerada uma varivel estatstica, pois 

ela foi rigorosamente controlado na criaao do instrumento de coleta. 

a) Na silaba precedente aos clusters alvo: procuramos controlar o acento no 

instrumento de coleta de dados de maneira que em todos os exemplos ele 

recaisse sobre a slaba precedente dos clusters alvo. 

A posição do acento não foi considerada uma variável estatistica, pois 

ela foi rigorosamente controlado na criagdo do instrumento de coleta. 

a) Na silaba precedente aos clusters alvo: procuramos controlar o acento no 

instrumento de coleta de dados de maneira que em todos os exemplos ele 

recaisse sobre a silaba precedente dos clusters alvo. 

b) Em outra slaba: dos cinco contextos precedentes, apenas o grupo 

contendo a nasal velar possui palavras cujo acento nao recai na h ltima 

silaba. As palavras desse grupo sao troqueus, ou seja, palavras 

bissil自bicas cujo acento recai na penltima silaba. 

b) Em outra silaba: dos cinco contextos precedentes, apenas o grupo 

contendo a nasal velar possui palavras cujo acento não recai na Ultima 

silaba. As palavras desse grupo são troqueus, ou seja, palavras 

bissildbicas cujo acento recai na penUltima silaba. 
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e) Na silaba que cont6m o ataque alvo: a fim de controlar o acento nos 

vochbulos alvo, o acento recai somente sobre a slaba que cont6m o 

ataque alvo nos vinte e um vocbulos selecionados para o instrumento. A 

fim de criar frases semanticamente possveis, fez-se necessrio a repeti頭o 

de alguns itens. 

Fatores extraling樋sticos: apesar de os fatores extralinguisticos nao 

serem o foco principal dessa pesquisa, consideramos, no entanto, os seguintes 

fatores: 

Os informantes: cada um dos dez informantes recebeu um 

c6digo, visto que as diferen9as individuais podem influenciar na produ9o linguistica 

do sujeito. 

Idade: a fim de obtermos uma divisao mais homog6nea quanto 

ao fator idade, os informantes foram codificados entre + de 31 anos e - de 30 anos. 

3- Codifica戸o das vari自veis 

Para que os dados da nossa pesquisa pudessem ser preparados 

para a rodagem do programa estatstico VARBRUL, foi feita a codifica車o dos 

fatores. Os c6digos utilizados para cada fator sao: 



QUADRO 4- Variveis utilizadas na pesquisa e seus respectivos c6digos QUADRO 4- Variáveis utilizadas na pesquisa e seus respectivos códigos 

Variáveis extralingilisticas Variáveis lingüísticas 

(2) Idade: (4) Ataque alvo: 

- de 30 anos P isPi 
+ de 30 anos t /st/ 

(3) Informantes: k /sk/ 

7-M 

1- L, 2- G, 3- D, 4- I, 5- U, 6- A, m Ism! 

n /sn/ 
8- E, 9- 0, 1O-R. 1/si! 

(5) Contexto Precedente: 

0 	/u/ 

U /ou/ 

W /u:/ 

L 	/1/ 

N/13/ 

(6) Modo de articulação: 

P Plosivas 

, A Nasais 

T Lateral 
, (7) Tipo de contexto precedente: 

V Vogal 

C Consoante 
' 

, 

4- Transcri車o dos dados: 4- Transcrição dos dados: 

Os dados foram transcritos foneticamente utilizando o IPA 
(International Phonetic Alphabet) e no computador, diretamente abaixo dos 

espectogramas, utilizando a nota恒o especifica do CSLU. Em virtude de o objeto de 

estudo ser bem especifico, apenas trs pontos dos dados sofreram transcri頭o: 1) a 

presen9a ou nao da vogal epent6tica ou qualquer desvio da forma alvo, como 

apagamento, por exemplo; 2) a realiza頭o fontica dos vocdbulos que cont6m o 

ambiente precedente; 3) a realiza9ao fontica dos voc自bulos que cont6m os ataques 

Os dados foram transcritos foneticamente utilizando o IPA 
(International Phonetic Alphabet) e no computador, diretamente abaixo dos 

espectogramas, utilizando a notação especifica do CSLU. Em virtude de o objeto de 

es-tudo ser bem especifico, apenas três pontos dos dados sofreram transcrição: 1) a 

presença ou não da vogal epentética ou qualquer desvio da forma alvo, como 

apagamento, por exemplo; 2) a realização fonética dos vocábulos que contêm o 

ambiente precedente; 3) a realização fonética dos vocábulos que contêm os ataques 

UFR 与 5 
3陶助加ca Setor副 de C絶ncas SDca!se F加ei わU 

li F Fç 1,3 3 
Biblioteca Setorial de C,i(ricias Socials e Hurn „;:-,70 
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Cluster Alvo 
ノspノ
ノSV 
ノskノ
ノSn〕ノ
ノsnl 
ノsi! 

lo! Contexto Precedente 
1- The law speaks for itself. [lo ispi:ks I 
2- The claw stretched out to reach me. [kbつ  stretf I 
3- The horrible jaw skipped the head. [d3o iskip] 
4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ro izmeu J 
5- He saw snow yesterday. { so iznou] 
6- The paw slowly reached for my hand. [po iziouli] 

76 

alvo. O quadro a seguir nos mostra a transcri弾o fon6tica de alguns vochbulos, bem 

como exemplifica a varia車o idioletal na aplica叫o da regra de epentiza頭o. As 

transcri96es dos dez informantes se encontram no anexo 3. 

QUADRO 5: exemplo de transcri9o fontica dos dados elicitados. 

Quanto え  andlise acstica, o objetivo maior era o de poder detectar 

com relativa precisao no sinal acstico a presen9a ou nao de vogal epenttica. Os 

dados foram conferidos por um bolsista da rea de fontica e pela pesquisadora. A 

vogal epent6tica se realizou na maioria das vezes como um li! breve, e em algumas 

instncias como um lo!, tamb6m breve. A vogal li! foi detectada sem muitas 

dificuldades pela caracteristica de seus dois primeiros formantes, os quais se 

encontram relativamente separados um do outro34. A seguir, apresentamos um 

espectograma onde podemos verificar a presen9a da vogal epenttica, que, apesar de 

breve, demonstra a presen9a de formantes caractersticos: 

34 Como aponta GIMSON (1980, p. 24), o primeiro formante de uma vogal 6 baixo quando a lingua se 
encontra em uma posi9ao alta no trato vocal. J o segundo formante parece ser inversamente 
relacionado ao tamanho da cavidade frontal: portanto a vogal li!, onde a lngua se encontra em uma 
posi9ao alta na parte anterior da cavidade tem um segundo formante de 2.500 cps, enquanto que a 
vogal /uノ, onde a lingua se encontra levantada na parte posterior da cavidade oral, tem um formante de 
900 cps. 



盛倉・」ど・咋・7 ‘極議瓢 誉  

77 

    

, ，篭ら． ‘＝編繊鱗Ii無鱗と  響誠承縄妻議鱗瓢緋編麟灘郵  
I, I 	I 	I 	I 	

I 	I 	I 	I 	I'250 	 I 750 
	I 
	

1 
	

I 	
25 

FIGURA 1: Espectograina mostrando presena da vogal epenttica li! e da fricativa 

desvozeadaノ就  

Podemos verificar atrav6s da figura que hd uma vogal breve com 

forrnantes caractersticos de um li! precedendo a fricativa desvozeada Is!. Esse tipo 

de informa9ao visual nos propiciou uma maior seguran9a na andlise dos dados. 

A transcri9乞o com o auxilio de espectogramas tamb6m nos propiciou 

melhor distinguir as fricativas Is! e IzI. Muitas vezes, apenas ouvindo a grava車o era 

muito dificil distinguir uma da outra, mas o sinal acstico e a possibilidade de isolar 

sons em unidades discretas nos forneceu um nvel de precisao certamente maior do 

que se apenas tiv6ssemos feito uso de grava9ao comum. A fricativa vozeada Iz/ 
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possui alguns indcios de formantes, o que nao ocorre com a fricativa desvozeada Is! 

Vejamos a seguir dois espectogranias apresentando as duas fricativas: 

If 1111 ( 1111 	liii 	Till5 	' 	'150 III250甲m闘甲m III450 - I lii(粥I'll',燭I Jill!聞甲liii醤II! IL li951 

  

FIGURA 2- Espectogramas mostrando as fricativas Is! e ノii, respectivamente. 
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Podemos verificar, ainda que a c6pia da figura nao esteja muito ntida, 

que hh diferen9as entre as duas fricativas. A fricativa desvozeada Is! demonstra 

caractersticas maiores de fric9ao, o que se pode verificar atravs da rea mais 

escurecida da figura. Al6m disso, ela nao possui nenhum indicio de fonnantes em sua 

base. J a fricativa vozeada /z/ nao apresenta uma rea de fric9ao tao acentuada, o 

que se pode verificar pela rea menos escura de seu corpo, e apresenta um pequeno 

formante na sua base, indicio de vozeamento. 

5- Avalia9ao dos dados 

A avalia車o dos resultados foi de carter quantitativo atrav6s de 

anhlise numrica simples dos dados obtidos. Para a analise dos dados foi utilizado o 

pacote de programas estatsticos VARBRUL, que 6 um pacote de andlise constituido 

por um conjunto de programas cuja finalidade 6 produzir resultados numricos 

associados aos diversos grupos de fatores ou variveis independentes, que medem o 

peso relativo da influ6ncia de cada fator no fen6meno varidvel sob analise. 

Juntamente com os pesos relativos, os programas apresentam tamb6m valores 

percentuais e medidas estatisticas diversas que indicam se os grupos de fatores 

considerados pelo pesquisador sao significativos do ponto de vista estatstico, 

indicando, ainda, sua ordem de relevancia. 

Estes programas foram desenvolvidos por CEDERGREN & 

SANKOFF (1974), ROUSSEAU & SANKOFF (1978) e outros estudiosos. A 

concep9ao da lngua como entidade heterog6nea 6 o pressuposto bsico dessa 

anlise. 

A anえlise por n6s realizada foi uma an豆lise binria, ou seja, havia 

duas variantes na varidvel dependente: a aplica頭o ou nao de ep6ntese. Para tal 

andlise foi utilizado o programa IVARB. Para a realiza9ao de analises com tr6s 

variantes, executa-se o programa TVARB, e com quatro ou cinco variantes, 

MVARB, sendo que estes ltimos programas formam anlises n-rias 

Os resultados da andlise sao interpretados, no modelo logistico, do 

seguinte modo: os valores de peso relativo superiores a (.50) sao considerados 
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favor言veis a aplica9乞o da regra; os inferiores a (.50) sao desfavordveis, e os prximos 

a (.5 0) sao neutros. 

Este modelo que se utiliza de pesos relativos 6 mais adequado do que 

os que se utilizam apenas de percentagens, unia vez que ele quantifica a influ6ncia 

relativa da cada variavel, atribuindo pesos relativos aos seus diversos fatores. 



CAPITULO 5 

APRESENTACAO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

O presente capitulo tem por finalidade apresentar e analisar os 

resultados das rodadas estatsticas realizadas pelo programa VARBRUL, 

relacionando os mesmos com a fundamenta9ao te6rica por n6s exposta 

anteriormente. Primeiramente apresentamos os dados numricos juntamente com 

suas descri96es. Em seguida, cada grupo serd analisado com maior detalhe em busca 

da interpreta車o dos valores numricos obtidos. 

5.1 Apresenta鱗o dos resultados 

Vamos agora apresentar os dados obtidos, iniciando pelos fatores 

extralingisticos, e seguindo com os fatores linguisticos. 

5.1.1 Fatores extralinguisticos 

Jnicialmente, apresentamos os dois fatores extralinguisticos 

selecionados para essa pesquisa: (1) informante e (2) idade dos informantes. A 

Tabela 4 nos mostra o nmero de aplica96es de ep6ntese para cada um dos dez 

informantes da pesquisa (foi mantida a codifica叫o utilizada para o programa 

VARBRUL): 

81 
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TABELA 4- Realiza96es de epntese para cada informante TABELA 4 - Realizações de epêntese para cada informante 

Informante Aplicação/Total % Peso 
relativo 

M 0/30 0 0,00 
G 6/30 20 0,11 
L 7/30 23 0,14 
U 8/30 27 0,16 
0 14/30 47 0,37 
R 15/30 50 0,41 
I 20/30 67 0,64 
A 22/30 73 0,74 
D 26/30 87 0,90 
E 27/30 90 0,93 

Total: 
Significancia: 0,000 
Total: 
Significância: 0,000 

145/300 145/300 54 54 57 57 

A tabela apresenta os resultados gerais de todos os informantes. Note, 

no entanto, que a informante M nao realizou nenhuma instncia de ep6ntese Em 

conseq6ncia disso, ela foi excluida das rodadas estatsticas seguintes, pois o 

programa VARBRUL somente trabatha com instncias vari自veis de um fen6meno, e 

no com as categ6ricas. 

Podemos observar na Tabela acima que, apesar de a porcentagem total 

de ep6ntese ser de 54%, peso relativo 0,57, que pode ser considerada alta, ha uma 

grande varia9ao nas taxas de aplica9ao de epntese por informante: desde 0% para o 

informante M at6 90% para o informante E, passando por nmeros intermedidrios 

entre esses dois extremos. Na segunda parte deste capitulo, vamos discutir urn pouco 

mais os possveis fatores que determinam o alto grau de varia頭o encontrado entre 

informantes. 

A tabela apresenta os resultados gerais de todos os informantes. Note, 

no entanto, que a informante M não realizou nenhuma instfincia de epêntese Fm 

conseqüência disso, ela foi excluida das rodadas estatisticas seguintes, pois o 

programa VARBRUL somente trabalha com instâncias variáveis de um fenômeno, e 

não com as categóricas. 

Podemos observar na Tabela acima que, apesar de a porcentagem total 

de epêntese ser de 54%, peso relativo 0,57, que pode ser considerada alta, há uma 

grande variação nas taxas de aplicação de epêntese por informante: desde 0% para o 

informante M até 90% para o informante E, passando por nUmeros intermedidrios 

entre esses dois extremos. Na segunda parte deste capitulo, vamos discutir um pouco 

mais os possiveis fatores que determinam o alto grau de variação encontrado entre 

informantes. 

O segundo fator extralinguistico considerado por n6s foi a varidvel 

independente idade dos informantes, com os informantes sendo divididos em dois 

grupos: um grupo com mais de 31 anos e um grupo com menos de 31 anos35. Os 

fatores informante e idade foram rodados separadamente pelo fato de nao serem 

0 segundo fator extralingiiistico considerado por nós foi a variável 

independente idade dos inforrnantes, com os infonnantes sendo divididos em dois 

grupos: um grupo com mais de 31 anos e um grupo com menos de 31 anos35. Os 

fatores inforrnante e idade foram rodados separadamente pelo fato de não serem 

"Cabe aqui ressaltar que essa divisao por idade foi realizada para que pudssemos obter um nmero 
homog己neo de informantes de cada lado da divisao, como requer o programa estatstico, no sendo, no 
entanto, unia divisao considerada significativa em estudos que investigam a influencia da idade na 
aquisi9ao de L2. 

35 Cabe aqui ressaltar que essa divisdo por idade foi realizada para que pudéssemos obter um mimero 
homogêneo de informantes de cada lado da divisão, como requer o programa estatistico, não sendo, no 
entanto, uma divisão considerada significativa em estudos que investigam a influência da idade na 
aquisição de L2. 
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ortogonais, isto6 , os fatores de cada um nao se combinam livremente. A Tabela 5 

nos mostra o nmero de aplica96es da regra de acordo com os grupos de idade 

selecionados: 

ortogonais, isto 6, os fatores de cada um não se combinam livremente. A Tabela 5 

nos mostra o número de aplicações da regra de acordo com os grupos de idade 

selecionados. 

TABELA 5-Aplica96es epntese de acordo com o fator idade TABELA 5- Aplicações epêrttese de acordo com o fator idade 

Idade Aplicação/Total % Peso relativo 

Menos de 30 89/180 49 0,45 
Mais de 31 56/90 62 0,60 

Total: 
Significancia: 0,034 
Total: 
Significância: 0,034 

145/270 145/270 54 54 0,54 0,54 

Como podemos verificar, h自  unia diferen9a nos percentuais de 

aplica頭o da regra por idade. Informantes com menos de 30 anos demonstraram um 

percentual de 49% de aplica9ao da regra, peso relativo de 0,45, enquanto que 

informantes com mais de 31 anos demonstraram um percentual de 62%, peso relativo 

de 0,60. Ainda que o nmero de informantes em cada c6lula n乞o seja igual, quatro 

informantes com menos de 30 anos e seis informantes com mais de 31 anos, 

podemos concluir que os informantes mais velhos realizaram mais ep己ntese do que 

os mais novos. 

Como podemos verificar, há uma diferença nos percentuais de 

aplicação da regra por idade. Informantes com menos de 30 anos demonstraram um 

percentual de 49% de aplicação da regra, peso relativo de 0,45, enquanto que 

informantes com mais de 31 anos demonstraram um percentual de 62%, peso relativo 

de 0,60. Ainda que o número de informantes em cada célula não seja igual, quatro 

informantes com menos de 30 anos e seis informantes com mais de 31 anos, 

podemos concluir que os informantes mais velhos realizaram mais epêntese do que 

os mais novos. 

5.1.2 Fatores llngisticos 5.1.2 Fatores lingiiísticos 

Para a presente pesquisa foram realizados dois tipos de rodadas 

estatisticas: 1) rodadas gerais que consideraram todos os dados disponveis, a fim de 

testar as hipteses propostas; 2) rodadas que consideraram apenas os encontros 

consonantais alvo s + soantes, /smノ, /snl, /511. 0 intuito da realiza頭o desse segundo 

tipo de rodada foi o de verificar uma possvel rela叫o entre o vozeamento de /5/ e a 

taxa de aplica頭o da regra de epentese (fen6meno tamb6m investigado em 

TEIXERA, 1997), pois se observou durante a coleta e transcri9ao dos dados um 

grande nmero de casos de assimila頭o do tra9o [soante] da consoante seguinte por 

parte da fricativa desvozeada /s/. 

Para a presente pesquisa foram realizados dois tipos de rodadas 

estatisticas. 1) rodadas gerais que consideraram todos os dados disponiveis, a fim de 

testar as hipóteses propostas; 2) rodadas que consideraram apenas os encontros 

consonantais alvo s + soantes, /sm/, /sn/, /sl/. 0 intuito da realização desse segundo 

tipo de rodada foi o de verificar uma possivel relação entre o vozeamento de /s/ e a 

taxa de aplicação da regra de epêntese (fenômeno também investigado em 

TEIXERA, 1997), pois se observou durante a coleta e transcrição dos dados um 

grande número de casos de assimilação do traço [soante] da consoante seguinte por 

parte da fricativa desvozeada /s/. 
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Dos fatores linguisticos escolhidos para a presente investiga9ao, quais 

sejam, Tipo de ataque alvo, Contexto precedente, Modo de articula恒o das 

consoantes em sC, Tipo de contexto precedente- apenas dois, na respectiva ordem, 

foram selecionados como sendo estatisticamente relevantes: (1) Contexto precedente 

e (2) Tipo de contexto precedente, se vogal ou consoante. Para nossa surpresa, o Tipo 

de ataque alvo e o Modo de articula9ao das consoantes em sC nao demonstraram ser 

estatisticamente relevantes. No entanto, apresentaremos os percentuais para essas 

duas varihveis por acreditarmos que sejam relevantes para a discussao te6rica dos 

dados a ser apresentada no decorrer desse capitulo. O Quadro 6 nos mostra os fatores 

selecionados bem como os nao selecionados pelo programa VARBRUL: 

Dos fatores lingiiisticos escolhidos para a presente investigação, quais 

sejam, Tipo de ataque alvo, Contexto precedente, Modo de articulação das 

consoantes em sC, Tipo de contexto precedente- apenas dois, na respectiva ordem, 

foram selecionados como sendo estatisticamente relevantes: (1) Contexto precedente 

e (2) Tipo de contexto precedente, se vogal ou consoante. Para nossa surpresa, o Tipo 

de ataque alvo e o Modo de articulagdo das consoantes em sC não demonstraram ser 

estatisticamente relevantes. No entanto, apresentaremos os percentuais para essas 

duas variáveis por acreditarmos que sejam relevantes para a discuss'ã'o teórica dos 

dados a ser apresentada no decorrer desse capitulo. 0 Quadro 6 nos mostra os fatores 

selecionados bem como os não selecionados pelo programa VARBRUL: 

QUADRO 6: Fatores selecionados e fatores nao selecionados estatisticamente QUADRO 6: Fatores selecionados e fatores nab selecionados estatisticamente 

Fatores seleciondados Fatores não-selecionados 

- 	Contexto precedente 

- 	Tipo de contexto precedente (V ou C) 

- 	Informante 

- 	Idade 

- 	Ataque alvo 

- 	Modo de articulação da consoante do 

ataque alvo 

a) Contexto precedente a) Contexto precedente 

A hip6tese proposta, baseada nos estudos de Carlisle (1991a, 1992, 

1994, 1997) prev6 que o ambiente consonantal causard uma taxa maior de epentese 

que o ambiente vocdlico. No entanto, nossa hip6tese nえo foi confirmada pelos dados, 

que apontam um nmero maior de casos de ep6ntese ap6s vogais do que ap6s 

consoantes. A Tabela 6 nos mostra a taxa de ep6ntese ap6s cada um dos contextos 

precedentes selecionados: 

A hipotese proposta, baseada nos estudos de Carlisle (1991a, 1992, 
1994, 1997) prevê que o ambiente consonantal causard uma taxa maior de epêntese 

que o ambiente vocálico. No entanto, nossa hipotese não foi confirmada pelos dados, 

que apontam um nUmero maior de casos de epêntese apos vogais do que ap6s 

consoantes. A Tabela 6 nos mostra a taxa de epêntese ap6s cada um dos contextos 

precedentes selecionados: 
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TABELA 6- Aplica9ao de epentese ap6s os contextos precedentes selecionados TABELA 6- Aplicaçao de epêntese após os contextos precedentes selecionados 

Contexto precedente Aplicação/Total % Peso relativo 
/13/ 11/54 20 0,18 

/ou/ 29/54 54 0,50 

/II 3 1/54 54 0,54 
/u:/ 31/54 57 0,54 
/o/ 43/54 80 0,77 

Total: 
Significancia: 0,000 
Total: 
Significância: 0,000 

145/270 145/270 54 54 0,54 0,54 

Podemos verificar que a menor taxa de epentiza9ao se deu ap6s o 

ambiente consonantal /ij/, com apenas 11 casos de ep6ntese de um total de 54, 

perfazendo um percentual de apenas 20% das aplica96es, peso relativo 0,18. Por 

outro lado, contr drio s nossas expectativas, a maior taxa de ep6ntese ocorreu ap6s o 

ambiente vocdlico /o/, num total de 43 aplica96es da regra, perfazendo urn percentual 

de 80%, peso relativo 0,77. Interessante notar aqui que os ambientes vocalicos /ou/ e 

/u:ノ  e o ambiente consonantal /]J tiveram taxas de aplica9ao muito parecidas: o 

primeiro, com um total de 29 aplica6es sobre 54, alcan9ando uma percentagem de 

54%, peso relativo 0,50. Os ambientes /u:/ e /11 tiveram um nmero de aplica96es 

id6ntico: 31 casos de ep6ntese sobre 54, perfazendo um percentual de 57%, peso 

relativo de 0,54. 

A respeito do contexto precedente contendo a lateral velar do ingl6s, a 

andlise acstica demonstrou que nem sempre esse segmento foi realizado como uma 

lateral, sendo por vezes vocalizado pelos informantes. Esse comportamento nao nos 

espanta, uma vez que o portugu6s brasileiro possui uma regra de vocaliza頭o do /11 

posvoc豆lico em posi叫o de final de slaba (CRIST6FARO SILVA 1999, p. 150)36 

Palavras como /saIJ e /mcl! s乞o produzidas foneticamente como [saw] e {mcw] 

Podemos dizer que houve, portanto, em alguns casos, transferncia de uma regra de 

Li para L2, o que criou um ambiente fontico no consonantal onde se esperava um 

ambiente consonantal. 

Podemos verificar que a menor taxa de epentização se deu após o 

ambiente consonantal /i3/, com apenas 11 casos de epêntese de um total de 54, 

perfazendo um percentual de apenas 20% das aplicações, peso relativo 0,18. Por 

outro lado, contrário As nossas expectativas, a maior taxa de epêntese ocorreu após o 

ambiente vocálico /o/, num total de 43 aplicações da regra, perfazendo um percentual 

de 80%, peso relativo 0,77. Interessante notar aqui que os ambientes vocálicos /ou/ e 

/u:/ e o ambiente consonantal /l/ tiveram taxas de aplicação muito parecidas: o 

primeiro, com um total de 29 aplicações sobre 54, alcançando uma percentagem de 

54%, peso relativo 0,50. Os ambientes /u:/ e /I/ tiveram um nUmero de aplicações 

idêntico: 31 casos de epêntese sobre 54, perfazendo um percentual de 57%, peso 

relativo de 0,54. 

A respeito do contexto precedente contendo a lateral velar do inglês, a 

andlise athstica demonstrou que nem sempre esse segmento foi realizado como uma 

lateral, sendo por vezes vocalizado pelos informantes. Esse comportamento não nos 

espanta, uma vez que o português brasileiro possui uma regra de vocalização do /1/ 

posvocálico em posição de final de silaba (CRISTÓFARO SILVA 1999, p. 150P. 

Palavras como /sal/ e /mel/ são produzidas foneticamente como [saw] e [mew]. 

Podemos dizer que houve, portanto, em alguns casos, transferência de uma regra de 

Ll para L2, o que criou um ambiente fonético não consonantal onde se esperava um 

ambiente consonantal. 

36 Essa vocaliza9ao, segundo dados de QTJEDNAU (1993), tem alta taxa de realiza9ao na capital do 
estado e 6 uma regra que esta avan9ando nas cidades interioranas. 
36 Essa vocalização, segundo dados de QUEDNAU (1993), tem alta taxa de realização na capital do 
estado e é uma rega que está avançando nas cidades interioranas. 
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Das 60 produ96es realizadas por cada um dos dez informantes ao 

pronunciar as palavras still [stIl], tell [td], sell {sc+], smell [smcl], real [ri: j, feel 

Das 60 produções realizadas por cada um dos dez informantes ao 

pronunciar as palavras still [stri], tell [tell, sell [sel], smell [smell real [ri: I], feel 

[fi:1J, quase metade foi vocalizada, atingindo unia taxa de 48% de vocaliza96es do 

total de realiza96es. [工i] foi por vezes substituido por [iw], [e.+] por [cw] e [i:] e [ii] 

foram substituidos por [iw]. A Tabela 7 mostra a taxa de vocaliza96es por palavra: 

[fi:1], quase metade foi vocalizada, atingindo uma taxa de 48% de vocalizações do 

total de realizações. [ii] foi por vezes substituido por [iw], [el] por [ew] e [i:1] e [11] 

foram substituidos por [iw]. A Tabela 7 mostra a taxa de vocalizações por palavra: 

TABELA 7- Nmero de vocaliza6es da lateral velar final do ingls TABELA 7- Número de vocalizações da lateral velar final do inglês 

Palavra alvo Vocalizações/total % 
still /sal/ 7/10 70 

tell /tel/ 2/10 20 
sell /sel/ 6/10 60 

smell ism& 4/10 40 
real /ri: I/ 0/10 0 
feel /El/ 5/10 50 

Total: Total: 29/60 29/60 48 48 

Como podemos notar, o vocbulo real [ri:1] nao sofreu nenhuma 

vocaliza叫o, enquanto que o vocbulo still [stI], que contm praticamente a mesma 

termina車o, exceto pelo ノエノ  curto, teve uma taxa de vocaliza9ao de alta de 70%. 0 

vochbulo tell [t&] teve uma baixa taxa de vocaliza頭o, com apenas 20% do total, e os 

vocbulos smell [smEl] e feel [fi:4] tiveram, respectivamente, uma taxa de 40% e 

50% vocaliza96es. 

O fato de que quase metade das produ6es da lateral final velar foram 

vocalizadas talvez consiga explicar os resultados similares entre os contextos 

precedentes finais /oul, Lu:! e /1/, e mais ainda, os resultados id6nticos entre Lu:! e /11. 

Quaisquer que sejam as semelhan9as, podemos observar que as taxas de ep6ntese 

ap6s os contextos vocdlicos Lou! e Lu:! foram relativamente superiores え  s taxas ap6s a 

nasal velar !ijノ: de 20% de aplica9ao ap6s a nasal velar para, respectivamente, 54%, 

57% e 57% para os contextos louノ, /11 e Lu:!, fato que mais uma vez contraria nossa 

hiptese inicial de que o contexto precedente consonantal causaria uma taxa maior 

Como podemos notar, o vocábulo real [ri:1] não sofreu nenhuma 

vocalização, enquanto que o vocábulo still [stil], que contém praticamente a mesma 

terminação, exceto pelo /I/ curto, teve uma taxa de vocalização de alta de 70%. 0 

vocábulo tell [tel] teve uma baixa taxa de vocalização, com apenas 20% do total, e os 

vocábulos smell [smel] e feel [fi:1] tiveram, respectivamente, uma taxa de 40% e 

50% vocalizações. 

0 fato de que quase metade das produções da lateral final velar foram 

vocalizadas talvez consiga explicar os resultados similares entre os contextos 

precedentes finais /ou/, /u:/ e Ill, e mais ainda, os resultados idênticos entre /u:/ e /1/. 

Quaisquer que sejam as semelhanças, podemos observar que as taxas de epêntese 

após os contextos vocálicos /ou/ e /u:/ foram relativamente superiores As taxas após a 

nasal velar /13/: de 20% de aplicação após a nasal velar para, respectivamente, 54%, 

57% e 57% para os contextos /ou/, /1/ e /u:/, fato que mais uma vez contraria nossa 

hipótese inicial de que o contexto precedente consonantal causaria uma taxa maior 
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de ep6ntese que o contexto voclico. Mais adiante, na discuss乞o dos resultados, 

vamos aventurar algumas hipteses a respeito dos porqu6s dessa nao confirma9ao 

das nossas expectativas. 

de epêntese que o contexto vocilico. Mais adiante, na discussão dos resultados, 

vamos aventurar algumas hipóteses a respeito dos porquês dessa não confirmação 

das nossas expectativas. 

b) Tipo de contexto precedente, consonantal ou voclico b) Tipo de contexto precedente, consonantal ou vocilico 

Foi possvel confirmar nos dados uma maior influncia do ambiente 

vocえlico sobre o ambiente consonantal ao dividirmos os resultados entre essas duas 

categorias maiores, como nos mostra a Tabela 8: 

Foi possível confirmar nos dados uma maior influência do ambiente 

vocálico sobre o ambiente consonantal ao dividirmos os resultados entre essas duas 

categorias maiores, como nos mostra a Tabela 8: 

TABELA 8: Epentiza6es por Tipo de contexto precedente, consonantal ou voclico TABELA 8: Epentizações por Tipo de contexto precedente, consonantal ou vocálico 

Tipo de Contexto Aplicação/Total % Peso relativo 
Precedente 
Consoante 42/108 39 0,31 

Vogal 103/162 64 0,63 
Total: 
Significancia: 0,000 
Total: 
Significância: 0,000 

145/270 145/270 54 54 0,57 0,57 

Como podemos notar nos dados da Tabela 8, hd uma diferen9a 

significativa de porcentagem entre os dois ambientes. De acordo com os nossos 

dados, a percentagem de epntese foi de 39% ap6s o ambiente consonantal, peso 

relativo 0,3 1, e de 64% ap6s o ambiente voclico, peso relativo 0,63. 

Lembramos o leitor de que o contexto precedente que cont6m a lateral 

/11 est incluido nos dados de ambiente consonantal, apesar de que, como expusemos 

anteriormente, quase metade das realiza96es da lateral foram vocalizadas. Mesmo 

assim, uma divisao mais fina dos dados das vocaliza96es da lateral s6 viria a 

corroborar ainda mais a conclusao de que o ambiente vocdlico causou um nmero 

maior de ep6ntese que o ambiente consonantal, contrariamente aos estudos de 

CARLISLE (1991a, 1994, 1997, 1998) para falantes de espanhol, mas corroborando os 

resultados de TEIXERA (1997) para falantes de portugu6s brasileiro 

Como podemos notar nos dados da Tabela 8, há uma diferenga 

significativa de porcentagem entre os dois ambientes. De acordo com os nossos 

dados, a percentagem de epêntese foi de 39% após o ambiente consonantal, peso 

relativo 0,31, e de 64% após o ambiente vocálico, peso relativo 0,63. 

Lembramos o leitor de que o contexto precedente que contém a lateral 

/1/ está incluido nos dados de ambiente consonantal, apesar de que, como expusemos 

anteriorm.ente, quase metade das realizações da lateral foram vocalizadas. Mesmo 

assim, uma divisão mais fina dos dados das vocalizações da lateral só viria a 

corroborar ainda mais a conclusdo de que o ambiente vocálico causou um número 

maior de epêntese que o ambiente consonantal, contrariamente aos estudos de 

CARLISLE (1991a, 1994, 1997, 1998) para falantes de espanhol, mas corroborando os 

resultados de TEIXERA (1997) para falantes de português brasileiro. 
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c) Ataques Alvo c) Ataques Alvo 

Nossas hipteses iniciais com rela9ao え  marca9ao previam um 

comportamento diferente entre os clusters sC. A posi頭o por n6s adotada foi a de que 

os clusters Isp!, ノst! e Isk!, por violarem o Princpio da Seq6ncia de Sonoridade, sao 

mais marcados que os clusters /sII, Isn! e Ismノ, os quais nao violam esse princpio. 

Por serem mais marcados deveriam oferecer uma maior dificuldade aos aprendizes e 

sofrer um nmero maior de simplifica96es que os demais. A outra hiptese que 

concerne os ataques alvo tamb6m 6 relacionada ao Princpio da Seq6ncia de 

Sonoridade e previa que os clusters /sm/ e IsnI causariam um nmero maior de 

modifica96es que o cluster !sll, uma vez que os primeiros apresentam um 

crescimento menor de sonoridade da margem esquerda em dire9乞o ao ncleo, ou 

seja, da demissilaba inicial, sendo, portanto, considerados mais marcados que os 

clusters IsIJ. 

Nossas hipóteses iniciais com relação 	marcação previam um 

comportamento diferente entre os clusters sC. A posição por nos adotada foi a de que 

os clusters /sp/, /st/ e /sk/, por violarem o Principio da Seqüência de Sonoridade, são 

mais marcados que os clusters /s1/, /sn/ e /sm/, os quais não violam esse principio. 

Por serem naais marcados deveriam oferecer uma maior dificuldade aos aprendizes e 

sofrer um número maior de simplificações que os demais. A outra hipótese que 

concerne os ataques alvo também é relacionada ao Principio da Seqüência de 

Sonoridade e previa que os clusters /sm/ e /sn/ causariam um número maior de 

modificações que o cluster /s1/, uma vez que os primeiros apresentam um 

crescimento menor de sonoridade da margem esquerda em direção ao micleo, ou 

seja, da demissilaba inicial, sendo, portanto, considerados mais marcados que os 

clusters /sl/. 

Para surpresa nossa, no entanto, nao houve diferen9a significativa de 

comportamento entre os clusters do ataque alvo. Em virtude disso, as vari言veis 

independentes Ataque alvo e Tipo de ataque nao foram selecionadas estatisticamente, 

ou seja, as taxas de aplica9乞o foram similares. Entretanto, os dados que revelam o 

comportamento dos ataques alvo nos interessam para a discussao te6rica a ser 

realizada mais adiante. O resultado da andlise envolvendo os ataques alvo se 

encontram a seguir, na Tabela 9: 

Para surpresa nossa, no entanto, não houve diferença significativa de 

comportamento entre os clusters do ataque alvo. Em virtude disso, as variáveis 

independentes Ataque alvo e Tipo de ataque não foram selecionadas estatisticamente, 

ou seja, as taxas de aplicação foram similares. Entretanto, os dados que revelam o 

comportamento dos ataques alvo nos interessam para a discussão teórica a ser 

realizada mais adiante. 0 resultado da andlise envolvendo os ataques alvo se 

encontram a seguir, na Tabela 9: 

TABELA 9: Taxa de epentizaao por ataque alvo 37 TABELA 9: Taxa de epentização por ataque alvo 37 

Ataque alvo  Aplicação/Total % 
s+P  22/45 49 
s+K  22/45 49 
s+T  23/45 51 
s+M  25/45 56 
s+L  26/45 58 
s+N 27/45 60 

otal: ota : 
Significancia: 0,735 Significância: 0,735 

1451270 145/270 54 54 

   

37 As tabelas ni.mero 9, 10 e 12 nao apresentam Peso Relativo porque os fatores que apresentam no 
foram selecionados como relevantes pelo programa estatistico. 
37 As tabelas número 9, 10 e 12 não apresentam Peso Relativo porque os fatores que apresentam nab 
foram selecionados como relevantes pelo progarna estatistico. 
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Podemos notar na Tabela 9 uma grande homogeneidade na 

distribui車o de aplica9ao da ep6ntese atrav6s dos seis ataques alvo, com uma 

pequena diferen9a numrica entre as plosivas e as soantes. Os ataques Isp! e /sk/ 

tiveram o menor nmero de ep己ntese, 22 aplica96es sobre 45 para cada um, 

perfazendo um percentual de 49% das aplica96es. O cluster /st! teve uma aplica9乞o a 

mais apenas, somando 23 aplica96es, 51% do total. O cluster /sm! sofreu 25 

modifica96es, exatamente 56%, o cluster /slI 26 modifica9 6es, 58%, e, finalmente, o 

cluster /snl sofreu o maior nmero de modifica96es, 27 de 50, representando 60% das 

modifica96es ocorridas. 

A fim de verificar a diferen9a de aplica頭o da regra entre a classe das 

plosivas, / p, t, k!, e a classe das soantes / in, n, 1!, realizamos uma rodada estatistica 

incluindo a varidvel Modo de articula車o da consoante do ataque alvo, se plosiva ou 

soante. A Tabela 10 apresenta os resultados dessa andlise: 

TABELA 10: Taxa de epentiza9豆o para plosivas e soantes 

Tipo de Ataque 
S + plosivas 
S + soantes 

Total: 
Significancia: 0,156 

Aplica車o/Total % 

145/270 
78/135 
67/135 50 

58 
54 

Apesar de os resultados dessa rodada estarem em torno do ponto 

neutro, podemos verificar uma pequena diferen9a entre os nmeros de aplica頭o da 
epentiza頭o entre a classe das plosivas e a das soantes: os clusters contendo plosivas 

sofreram um total de 67 modifica96es sobre 135, com um percentual de 50%; ja a 

classe das soantes sofreu um total de 78 modifica96es, atingindo um percentual de 

58%. Tais resultados, apesar de n乞o nos possibilitar formular nenhuma concluso 

categ6rica, apontam para uma dire9ao j atestada em pesquisas anteriores sobre o 

portugus brasileiro como Li e o ingl6s como L2 (MAJOR, 1996; TEIXERA 1997): 

a de que clusters s + soantes causam um nmero maior de ep6ntese que clusters s + 

plosivas, contrariando as hipteses derivadas da nossa fundamenta9ao te6rica 
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d) A sonoriza頭o de Is! nos clusters s + soantes d) A sonorização de /s/ nos clusters s + soantes 

Tendo em vista a dire9ao apontada anteriormente pelos nossos dados 

sobre o processo de ep6ntese perante s + soantes, e devido a uma possvel rela9o 

entre o vozeamento de Is! nos clusters alvo e a taxa de ep6ntese, decidimos realizar 

rodadas extras a fim de verificar se a taxa de ep6ntese demonstrou ser maior nos 

clusters cujo Is! havia sofrido vozeamento. Inicialmente, apresentamos na Tabela 11 

a taxa de ep6ntese ocorrida nos clusters [sJ + soante e [z] + soante: 

Tendo em vista a direção apontada anteriormente pelos nossos dados 

sobre o processo de epêntese perante s + soantes, e devido a uma possivel relação 

entre o vozeamento de /s/ nos clusters alvo e a taxa de epêntese, decidimos realizar 

rodadas extras a fim de verificar se a taxa de epêntese demonstrou ser maior nos 

clusters cujo /s/ havia sofrido vozeamento. Inicialmente, apresentamos na Tabela 11 

a taxa de epantese ocorrida nos clusters [s] + soante e [z] + soante: 

TABELA 11: taxa de epentese antes dos clusters /sI+soante e /z/+soante TABELA 11: taxa de epêntese antes dos clusters /s/+soante e /z/+soante 

Realização dos ataques 
s + soantes 

Aplicação/Total % Peso 
Relativo 

/s/ 20/69 29 0,23 
/z/ 58/81 72 0,73 
Total: 
Significancia: 0,001 
Total: 
Significância: 0,001 

78/150 78/150 52 52 0,53 0,53 

A tabela nos mostra um nmero maior de realiza96es de [z] nos 

clusters alvo com soantes do que de [si: houve vozeamento de Is! em 81 dos 150 

clusters s+soante, e em 69 realiza96es o Is! se manteve desvozeado. Das 81 

realiza96es de [z], 58 sofreram epentiza9ao, enquanto que das 69 realiza96es de [si, 

apenas 20 sofreram epentiza9ao. A percentagem de aplica9ao da regra de ep6ntese 

nos clusters que nao sofreram desvozeamento foi visivelmente menor que nos 

clusters cuja fricativa sofreu vozeamento: clusters que sofreram vozeamento tiveram 

uma taxa de 72% de aplica9ao da regra de epentiza9ao, enquanto que os clusters que 

no sofreram vozeamento demonstraram um taxa de aplica9ao de apenas 20%. 

Os dados nos mostram claramente que clusters que sofreram 

assimila9ao do tra9o [+ voz] sofreram um nmero significativamente maior de 

aplica9ao da regra de epentiza車o que clusters que n乞o sofreram assimila9ao, 

corroborando os dados de TEIXERA (1997) para falantes nativos de portugus 

brasileiro aprendendo ingl6s. 

A tabela nos mostra um número maior de realizações de [z] nos 

clusters alvo com soantes do que de [s]: houve vozeamento de /s/ em 81 dos 150 

clusters s+soante, e em 69 realizações o /s/ se manteve desvozeado. Das 81 

realizações de [z], 58 sofreram epentização, enquanto que das 69 realizações de [s], 

apenas 20 sofreram epentização. A percentagem de aplicação da regra de epêntese 

nos clusters que não sofreram desvozeamento foi visivelmente menor que nos 

clusters cuja fricativa sofreu vozeamento: clusters que sofreram vozeamento tiveram 

uma taxa de 72% de aplicação da regra de epentização, enquanto que os clusters que 

não sofreram vozeamento demonstraram um taxa de aplicação de apenas 20%. 

Os dados nos mostram claramente que clusters que sofreram 

assimilação do traço [+ voz] sofreram. um número significativamente maior de 

aplicação da regra de epentização que clusters que não sofreram assimilação, 

corroborando os dados de TOXERA (1997) para falantes nativos de português 

brasileiro aprendendo inglês. 
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A seguir, isolamos os casos em que houve vozeamento de Is! e 

verificamos que, neste conjunto de dados, a taxa de ep6ntese se revelou alta tanto 

para [zi] quanto para [zN]. 

A seguir, isolamos os casos em que houve vozeamento de /s/ e 

verificamos que, neste conjunto de dados, a taxa de epêntese se revelou alta tanto 

para [z1] quanto para [zNi. 

TABELA 12: Assimilaao de s+nasal e s+lateral e suas respectivas taxas de TABELA 12: Assimilação de s+nasal e s+lateral e suas respectivas taxas de 

epntese epantese 

Realizações de /z/ Aplicação/Total % 
/z/ + nasal 35/49 71% 

/z/ + liquida 23/32 72% 
otal: ota : 58/8 1 58/81 71,5 71,5 

Como podemos verificar de acordo com a Tabela 12, Diferen9as 

internas de sonoriza叫o entre [zi] e [zN] parecem nao ter influenciado na taxa de 

epentiza9ao dos clusters cuja fricativa sofreu vozeamento. 

Terminada a se車o de descri頭o dos dados, partimos para a anlise e 

discussao dos mesmos, relacionando os resultados a teorias que nos auxiliem 

encontrar uma explica頭o para o comportamento dos dados apresentados. 

Como podemos verificar de acordo com a Tabela 12, Diferenças 

internas de sonorização entre [zli e [zN] parecem não ter influenciado na taxa de 

epentização dos clusters cuja fricativa sofreu vozeamento. 

Terminada a seção de descrição dos dados, partimos para a andlise e 

discussão dos mesmos, relacionando os resultados a teorias que nos auxiliem 

encontrar uma explicação para o comportamento dos dados apresentados. 

5.1 Discusso dos resultados 5.1 Discussio dos resultados 

Nessa se車o final, discutiremos algumas quest6es surgidas a partir dos 

resultados da nossa pesquisa, mais especificamente quest6es como a varia車o 
individual em L2, a rela叫o entre a idade e a fonologia de L2, a influ6ncia do 

ambiente precedente, a influ6ncia da marca9ao (aqui, nos ataques alvo), e a 

sonoriza9ao de Is! nos clusters s + soantes. 

Nessa seção final, discutiremos algumas questões surgidas a partir dos 

resultados da nossa pesquisa, mais especificamente questÕes como a variação 

individual em L2, a relação entre a idade e a fonologia de L2, a influência do 

ambiente precedente, a influência da marcação (aqui, nos ataques alvo), e a 

sonorização de /s/ nos clusters s + soantes. 

5.2.1 A varia鱗o individual em L2 5.2.1 A variação individual em L2 

Relembrando os dados obtidos para a variavel informante (ver Tabela 

4, p. 89), apesar de os informantes serem todos de nivel intermedidrio, verificou-se 

Relembrando os dados obtidos para a variável informante (ver Tabela 

4, p. 89), apesar de os informantes serem todos de nivel intermediário, verificou-se 
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urna consideravel varia9乞o na realiza9ao da regra de ep6ntese de informante para 

informante, com percentagens que variaram de 0% a 90% de aplica9ao da regra, o 

que reclama urna explica頭o. Percebe-se, portanto, uma falta de uniformidade nos 

dados de sujeitos que se encontram no mesmo nvel de aprendizagem de L2. 

Os dados evidenciam um fen6meno muito comum em L2, o da 

varia戸o lingustica (ELLIS, 1994, p. 134). Segundo o autor, a varia9ao linguistica 

se subdivide em dois grandes grupos, a varia頭o intra-aprendiz e a inter-aprendiz38. 

A primeira resulta de fatores individuais como motiva9ao, personalidade e aptidao, a 

segunda 6 resultado de fatores externos relacionados ao contexto linguistico 

fonol6gico ou sintdtico, ao contexto situacional (tempo, tpico, prop6sito do 

discurso) e ao contexto psicolingistico39. 

Considerando a varia9ao intra-aprendiz, podemos pensar em alguns 

fatores extralingisticos que influenciam na aquisi9谷o de uma L2, entre eles fatores 

afetivos, cognitivos e de personalidade individual como a auto-estima, a inibi9ao, a 

extroversao, a habilidade de tomar riscos, a ansiedade, a motiva9ao, a intelig6ncia e a 

aptidao (BROWN, 1994, ELLIS, 1994)40 

Para MAJOR (1994, p. 184), estudos que investigam a relaao entre a 

pronincia em L2 e fatores relacionados え  personalidade tm utilizado metodologias 

contestveis e produzido resultados diversos, principalmente devido a complexidade 

inerente de se medir tra9os individuais de personalidade e correlaciona-los え  
profici己ncia na pronncia de L2. No entanto, ainda segundo o autor, nenhum estudo 

nesse campo provou que fatores relativos a personalidade individual alteram os 

processos inerentes de aprendizado de uma L2; o que eles fazem 6 afetar a 

velocidade da aprendizagem e a aprendizagem em si em seus 立  ltimos estgios, mas 
no alteram o curso natural da aprendizagem. Ou seja, nえo significa que um aprendiz 

que possui as caractersticas de personalidade consideradas como sendo as de um 

38 Considerando-se aqui varia9ao sincr6nica em L2, e no diacrnica. 
39 Apesar de estarmos aqui lidando com o fenmeno da varia9ao em L2, a taxonomia apresentada em 
ELLIS (1994) tambm 6 v自lida nara a variacao em Li. 
40 O fator motiva頭o foi categorizado por GARDNER & LAMBERT (1972- apud BROWN 1994) em 
motiva9ao integrativa (quando o aprendiz deseja se tomar um membro atuante da comunidade alvo) e 
motiva9 ao instrumental (quando o aprendiz deseja utilizar a lngua para prop6sitos especificos, como 
viajar, estudar, trabalhar, se comunicar com pessoas de outros paises, etc.). 
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bom aprendiz, como extroversao, motiva9ao e musicalidade, nao terd dificuldades de 

pronncia e nao utilizara processos de modifica頭o comumente utilizados por outros 

aprendizes. A diferen9a desse aprendiz em rela9ao aos outros est na velocidade da 

supera9o das dificuldades que o sistema sonoro da L2 apresenta, e na capacidade de 

chegar a um estgio avan9ado de pronncia que talvez outros nao consigam alcan9ar. 

No podemos ignorar, no entanto, que fatores extralingisticos como 

personalidade, aptidao e motiva9ao existem, e que os mesmos exercem urna 

influ6ncia na aprendizagem de L2, apesar de os mtodos de investiga9ao desses 

fatores e os resultados de estudos nessa rea, como ressalta MAJOR (1994), nem 

sempre serem conflveis. 

Al6m dos fatores relacionados え  personalidade, vamos considerar 

outros fatores que possam ter influenciado nossos dados. No caso do aprendiz de 

lngua estrangeira, podemos tamb6m pensar no fator contato com a lngua, o que 

incluiria o contato extra-classe, atrav6s de fontes diversas como televisao, livros, 

revistas, chats e internet em geral. Todos os informantes, ao responderem o 

questionrio, declararam ter contato extra-classe com a lngua inglesa de urna forma 

ou de outra, seja atrav6s da televisao, ouvindo msicas em ingl6s ou realizando 

leituras diversas. A natureza exata desse contato bem como sua freq6ncia nao foi 

por n6s averiguada, mas provavelmente esse contato extra-classe esteja relacionado え  
motiva頭o instrumental dos sujeitos de atingirem certos nveis em determinadas 

tarefas de suas vidas que exijam a L2. 

Outro fator que poderia ser considerado na anlise da varia9ao seria o 

tzpo de insumo recebido em outras escolas, anterior ao ingresso no curso do PLE. 

importante salientar, no entanto, que os dez informantes vinham realizando juntos os 

niveis do PLE hd pelo menos quatro semestres, o que atribui aos mesmos urna 

homogeneidade de insumo, pelo menos no que diz respeito ao insumo de sala de aula 

nos h ltimos dois anos de aprendizagem da lngua estrangeira. Atrav6s das 

informa96es obtidas no questionrio, pudemos constatar que os cursos realizados 

antes do ingresso no curso do PLE foram, em sua maioria, outros cursos de lnguas, 

os quais, por conhecimento nosso, enfatizam as quatro habilidades (produ頭o escrita 
e oral, e compreens乞o escrita e oral). Nao seria o caso, portanto, de os alunos terem 
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tido um tipo de instru9ao que desse prioridade え  leitura ou え  compreensao oral em 

detrimento da habilidade oral, prejudicando o desenvolvimento da habilidade de 

pronuncia. 

Mais um fator a ser considerado nessa se9ao 6 o estilo da tarefa 

utilizada para a elicita頭o de dados. O fato de a tarefa de leitura ser considerada unia 

tarefa mais formal de elicita車o de dados que uma conversa natural nao nos explica a 

varia9ao encontrada nos dados, uma vez que teramos que comparar a porcentagem 

de aplicaao da regra de ep6ntese nas duas tarefas para podermos atribuir a varia9o 

ao tipo de tarefa utilizado41. O que pode ter ocorrido no nosso caso foi o fato de que, 

aos realizarem a tarefa de leitura das frases, alguns informantes demonstraram sentir- 

se mais え  vontade com a tarefa do que outros. Ou seja, alguns informantes realizaram 

a tarefa com mais naturalidade que outros. Lembremos que a tarefa foi realizada em 

um laboratrio de inform豆tica, frente a um computador e a um microfone, e na 

presen9a da professora. Essa diferen9a de comportamento pode ter rela9ao com os 

fatores relacionados え  personalidade individual, como extroversao, tomada de risco e 

motiva車o. Talvez alguns informantes produziram formas mais cuidadas pelo fato de 

serem mais introvertidos e terem receio da sua produ叫o, fatores que, unidos a 

fatores inibidores inerentes como uma coleta em situa9ao artificial, frente a um 

computador e lendo uma lista de frases desconhecidas, podem ter ocasionado a 

produ弾o de formas mais cuidadas que o normal 42 

Um 立  ltimo fator ligado ao individuo 6 a idade dos informantes. Na 

apresenta叫o dos dados ficou demonstrado que, no geral, informantes mais velhos 

utilizaram mais epentese que informantes mais novos, apesar de a diferen9a entre os 

dois grupos nao ter sido muito grande, com 62% de aplica9ao para o primeiro grupo 

e 49% para o segundo (ver tabela 5, p. 90). A idade dos informantes variou de 15 a 

54 anos. 

A literatura sobre a rela車o entre aquisiao da pronncia de L2 relata 

sobre um "periodo crtico", ap6s o qual 6 impossvel adquirir unia proniincia como a 

41 A 」 	ー  ュ 	・  ~ 	1 	. 	' 	-' 	 . 	.1 , 	. 	 , . 	 - 1、  rigor, quanto mais 工oririai a tareIa, mais cuiciaciosa e a pronuncia, e menor a ocorrencia cie 
desvios. 
42 Ver LEATHER & JAMES (1991) e PATKOWSKI (1994) para maiores detalhes sobre pesquisas 
nessa area. 
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de um falante nativo, e tem sido referida como "hiptese do perodo crtico". Tal 

periodo se estende a partir dos 6 anos de idade at6 a puberdade (entre 12 e 15 anos), 

devido ao que os estudiosos chamam de lateraliza9乞o da fun9ao cortical do c6rebro, 

ou devido a perda da flexibilidade dos msculos do trato vocal (SCOVEL 1969- 

apud TARONE 1980). A "hiptese do perodo critico" nao nos explica porque 

falantes de idade mais avan9ada teriam urna maior dificuldade na pronncia de L2 do 

que falantes mais jovens, primeiro por considerar apenas a obten9ao de um sotaque 

de falante nativo, e segundo, por estabelecer uma idade mais ou menos limite, a da 

puberdade, sem fazer refer己ncia a s dificuldades de pronncia em idades posteriores え  
ela. 

de um falante nativo, e tem sido referida como "hipótese do period° critico". Tal 

periodo se estende a partir dos 6 anos de idade até a puberdade (entre 12 e 15 anos), 

devido ao que os estudiosos chamam de lateralização da função cortical do cérebro, 

ou devido A perda da flexibilidade dos mdsculos do -trato vocal (SCOVEL 1969- 

apud TARONE 1980). A "hipótese do período critico" não nos explica porque 

falantes de idade mais avançada teriam uma maior dificuldade na promincia de L2 do 

que falantes mais jovens, primeiro por considerar apenas a obtenção de um sotaque 

de falante nativo, e segundo, por estabelecer uma idade mais ou menos limite, a da 

puberdade, sem fazer referência As dificuldades de pronúncia em idades posteriores A 

ela. 

Para podermlos analisar cada caso dos nossos informantes, 

apresentamos a seguir uma tabela com a idade de cada um deles e a porcentagem de 

aplica9ao da regra de epntese para cada um: 

Para podermos analisar cada caso dos nossos informantes, 

apresentamos a seguir uma tabela com a idade de cada um deles e a porcentagem de 

aplicação da rega de epêntese para cada um: 

TABELA 13: Taxa de aplicaao de epentese por idade de cada informante TABELA 13: Taxa de aplicação de epêntese por idade de cada informante 

Informante  Idade Aplicação/Total % 
M  46 0/30 0 
G  19 6/30 20 
L  15 7/30 23 
U  26 8/30 27 
0  45 14/30 47 
R  54 15/30 50 
I  23 20/30 67 
A  30 22/30 73 
D  22 26/30 87 
E 44 27/30 90 

Analisando a tabela acima percebemos algumas discrepancias 

Informante M, de 46 anos, nao realizou nenhuma epentiza頭o, ao passo que 

informante D, de 22 anos, realizou 87% de aplica9きo da regra, e informante I, de 23 

anos de idade, realizou 67% de aplica9ao. Apesar de, no geral, os dados favorecerem 

a hiptese de que quanto mais jovem o aprendiz, melhor 6 a sua pronncia na 

segunda lngua, os resultados n乞o nos parecem ser categ6ricos 

Analisando a tabela acima percebemos algumas discrepancias. 

Informante M, de 46 anos, não realizou nenhuma epentização, ao passo que 

informante D, de 22 anos, realizou 87% de aplicação da regra, e informante I, de 23 

anos de idade, realizou 67% de aplicação. Apesar de, no geral, os dados favorecerem 

a hipótese de que quanto mais jovem o aprendiz, melhor é a sua pronúncia na 

segunda lingua, os resultados não nos parecem ser categóricos. 
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Especificamente sobre a influencia da idade nos processos de 

aquisi弾o de L2, encontramos em ELLIS (1994, p. 491) resultados de um estudo que 

investigou a correla叫o entre idade e processos fonol6gicos. RINEY (1990 - apud 

ELLIS 1994), ao investigar falantes nativos de vietnamita aprendendo ingl6s, 

constatou que a idade dos aprendizes teve correla9ao com o processo utilizado na 

simplifica9ao silabica do ingl6s. Enquanto que a idade pareceu nao exercer influ6ncia 

no apagamento de consoantes finais, ela pareceu ter influ6ncia na taxa de aplica9ao 

da regra de ep6ntese. A taxa de epentiza叫o demonstrou ser menor que 5% para 

crian9as entre 10 e 12 anos, enquanto que em alguns falantes adultos ela demonstrou 

ser acima de 30%. Al6m disso, a taxa de ep6ntese nos falantes adultos nao sofreu 

redu叫o com o aumento de profici6ncia dos mesmos. 

Em suma, os fatores por n6s enumerados nessa se9ao sobre a variaao 

individual em L2, quais sejam., caractersticas individuais dos informantes, contato 

com a lingua extra-classe, tipo de insumo recebido em outras escolas, tipo de tarefa 

de elicita9ao e idade, podem ter contribuido de forma conjunta para a varia9o 

acentuada que se evidenciou nos dados. MAJOR (1994), citando FLEGE (1987 a) e 

BANU (1986), ressalta que fatores psicol6gicos, sociais e culturais tamb6m podem 

afetar o desempenho individual na fonologia de L2, e ELLIS (1994) aponta para o 

fato de que alguns individuos possuem uma aptidao especial para a percep9ao de 

sons de L2 e para sua pronncia, a qual talvez esteja ligada a uma aptido musical, 

podendo alcan9ar pronncia perfeita em L2 sob o auxilio de instru9豆o. No entanto, 

ELLIS (1994, p. 492), ao apresentar conclus6es sobre estudos na rea, ressalta que o 

processo de aquisi9ao da pron立ncia de L2 6 substancialmente afetado pelo fator 

idade, diferentemente do processo de aquisi9ao da sintaxe 

Ainda concluindo essa se9ao, cabe ressaltar que, como nao era intuito 

dessa pesquisa investigar fatores extralinguisticos como contato com a lingua, 

aptidをo, estilo de tarefa, idade, entre outros, nao cramos instrumentos especificos 

que pudessem oferecer uma maior confiabilidade aos dados da varia9ao individual, e 

no podemos senao levantar algumas explica96es baseando-nos na literatura 

existente e nas impress6es do pesquisador. Como destaca ELLIS (1994, p. 119), 
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"any researcher who has grappled with L2 data has had lo recognize and find a way 

of dealing with L2 variation”. 

5.2.2 A influ6ncia do ambiente precedente 

A hip6tese 4 da nossa investiga9ao, baseada nos estudos de 

CAP.LISLE (1991a, 1992, 1994 e 1997), previa que o ambiente consonantal 

ocasionaria uma maior taxa de ep6ntese que o ambiente vocdlico. Relembrando os 

dados da Tabela 6, o ambiente que mais favoreceu a aplica9ao de ep6ntese foi o 

ambiente vocdlico, com 64% de taxa aplica叫o da regra, peso relativo 0,63, seguido 

do ambiente consonantal, com 39% de taxa, peso relativo 0,31. 

Nossos resultados sao corroborados pelos resultados de TEIXERA 

(1997) sobre o portugu6s brasileiro, os quais revelaram que o ambiente vocdlico 

favoreceu mais o processo de ep6ntese que o ambiente consonantal. Apesar de no 

apresentar resultados to categricos quanto os nossos, o estudo de Teixera tamb6m 

aponta na dire車o de um favorecimento de ep6ntese no ambiente voc自lico, porm 

com unia margem de diferen9a de apenas 8% entre os dois ambientes. Cabe lembrar, 

entretanto, que nesse estudo, o ambiente nulo, ou seja, o sil6ncio, tamb 6m foi 

considerado, e revelou causar um nmero maior de modifica96es que os outros 

ambientes. 
' 
E de nossa opiniao, contudo, que certos ambientes consonantais 

escolhidos como contexto precedente no estudo de Teixera podem ter influenciado os 

resultados encontrados naquele estudo para o ambiente consonantal. Por exemplo, as 

plosivas surdas e sonoras, respectivamente /p, t, k/ e !b, d, g/, sao consoantes que 

comumente causam ep6ntese quando em posi9ao de coda, principalmente para 

falantes de portugu6s brasileiro, pois nao sao permitidas nessa posi9ao em nossa 

lingua. O estudo de Teixeira desconsiderou este fato, juntando no ambiente 

precedente tanto consoantes que provocam ep6ntese em portugu6s como consoantes 

que nao provocam. Nesse caso, o que estaria ocorrendo seria um processo de 

transferencia da estrutura sildbica de Li, com a coda sildbica sendo modificada 
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atrav6s de ep6ntese43. Levando em considera9ao que as plosivas podem ter 

influenciado os resultados, se as mesmas tivessem sido desconsideradas da referida 

pesquisa, talvez a influ6ncia do ambiente voclico tivesse sido ainda maior, fato que 

estaria em consonancia com os nossos resultados44. 

No entanto, ainda cabe perguntar por que dados de falantes nativos do 

portugu6s brasileiro revelam resultados diferentes dos de Carlisle? Pode-se partir da 

hiptese de que a diferen9a resida no fato de que as investiga96es de Carlisle tiveram 

como informantes falantes nativos do espanhol. Entretanto, ao se testar uma teoria 

que supostamente deve ser universal, ela deveria ser verificada independente da 

lngua em questo. No entanto, condi96es particulares da lngua espanhola nao 

mencionadas nos estudos, juntamente com a escolha das consoantes do ambiente 

precedente, podem ter influenciado de alguma forma os resultados de Carlisle. 

Infelizmente, nao nos 6 possvel apresentar uma explana叫o mais abrangente dessa 
questo. 

Quanto ao ambiente precedente consonantal Iij/, um fator que pode ter 

influenciado nossos resultados foi o fator acento. Relembrando a metodologia 

utilizada, decidimos por controlar o acento no instrumento de coleta de dados, de 

maneira que, em todos os exemplos, ele recaisse sobre a slaba precedente aos 

clusters alvo. O i.nico grupo de palavras em que o acento nao respeitou essa condi9o 

foi o grupo de palavras que terminava com a nasal velar, devido え  baixa freq6ncia 
na lingua inglesa de palavras terminadas em nasal velar e acentuadas na ltima 

slaba. As baixas taxas de epentese ap6s a nasal velar podem estar relacionadas ao 

fato de que a configura頭o rtmica que se cria, ao adicionarmos a vogal epent6tica え  
representa9ao que cont6m a nasal velar,6 uma configura車o marcada, na qual se tem 

uma seq6ncia de duas silabas desacentuadas. O ideal nao marcado sao seq 己ncias 

alternantes de slaba acentuada e nao acentuada. Por exemplo, veja a representa9o 

para a combina車o breathing smoke sem a inserao uma silaba epenttica em (20) e 

43 、  T一一一一  一一 	I, 	,．一, ., ，  」  
」』 IN esse caso nca amen aetectar a ongem aa epentese, se da coda final ou do cluster alvo. 
44‘へ  

outra consoante que pode ter influenciado os dados de Teixera foi o Is! final. Considerando que ela 
e uma aas Ires consoantes que e permitida em posi9ao de coda em portugu6s brasileiro, esperar-se-ia 
que nouvesse uma taxa menor de epentese ap6s tal consoante. 
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com a inserao em (21) (x indica 

correspondente)45: 

(20) - (x .) (x) 

crlcr2 cr3 

/'bri: O句 smouk! 

acento, ou seja, proemin6ncia da silaba 

(21)-+(x .) (. x) 

ai cr2 cr3 cr4 

ノ’bri:0句 is 'moukノ  

Podemos conferir em (20) uma seq6ncia nao marcada, em que hd 

uma alternancia ritmica binria; porm em (21) temos unia seq6ncia marcada 

porque a alternancia nao 6 binria, havendo duas slabas desacentuadas em 

sequencia. 

Nesse caso, ent豆o, nos parece que o que estd emergindo nos resultados 

6o efeito de uma condi車o universal ritmica, pois a seq6ncia marcada que resulta 

disso6 fortemente inibida por um padro universal de acentua9o 

Um 立  ltimo fator que poderia estar relacionado え  baixa taxa de 

epentiza9ao ap6s a nasal velar seria a possvel assimila9ao do tra9o {+ nasal] pela 

vogal anterior li!, produzindo entao, uma vogal nasal li! no lugar da consoante nasal 

velar /rj/. Nesse caso, tal como no caso do contexto precedente /1!, teramos, na 

verdade, em muitas ocorrencias, n乞o um contexto de consoante, mas sim um 

contexto de vogal. Entretanto, no caso em questao, isso nao explica por que a taxa de 

ep6ntese revelou ser nessas circunstancias significativamente mais baixa do que nos 

outros contextos vocdlicos. Por esse motivo, a explica9ao exposta no pargrafo 

anterior, que se baseia no efeito predominante de um padro universal de acentua9乞o, 
6prefervel. 

45 Para fins exemplifica9ao, estamos desconsiderando diferenas de peso sil自bico entre as slabas 
usadas na representaao. 
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Para finalizar essa se頭o sobre o papel do ambiente precedente no 

condicionamento da interlngua dos aprendizes, o fato de que nossos resultados 

apontaram em dire9ao contrria aos estudos de CARLISLE (1991, 1994, 1997, 1998) 

e ao encontro dos dados de TEIXEIRA (1997) pode ser um indicador de que 

condi96es de lngua particular e processos de transfer6ncia de Li para L2 talvez 

estejam tendo um papel nos resultados que obscurece o papel dos condicionamentos 

universais. Ou seja, talvez a influ6ncia do ambiente precedente esteja, em primeiro 

lugar, condicionada pelas condi96es particulares da Li dos aprendizes testados. 

Sendo assim,, pode ser que o ambiente precedente consonantal favore9a 

universalmente o surgimento de ep6ntese nas seqencias sC para falantes nao-nativos 

de ingl6s, porm, nao foi possvel verific-lo em nossos dados porque outros 

condicionantes transferidos da Li dos aprendizes testados acabaram obscurecendo os 

resultados. 

5.2.3 A modifica鱗o das seq立6ncias sC 

Revendo a Tabela 9, dada a similaridade dos resultados, nao foi 

possvel comprovar que a taxa de modifica9ao dos clusters s + consoante respeitou 

alguma ordem de prefer6ncia linguistica. Antes de discutirmos esses resultados, 

por6m, relembremos a teoria adotada sobre a interlingua e como hierarquizamos as 

seq6ncias s + consoantes em mais marcados e menos marcados 

Para esse estudo, adotamos dois pressupostos te6ricos sobre as 

interlinguas. Primeiro, partimos do princpio de que o que 6 dissimilar entre Li e L2 

e 6 universalmente considerado mais marcado nas linguas naturais oferece maiores 

dificuldades ao aprendiz (HDM- ECKMAN 1977), e por isso esta sujeito a uma 

grande taxa de modifica頭o pelo aprendiz. Segundo, adotamos o pressuposto de que 

as interlinguas dos aprendizes sao sistemas naturais e que, portanto, esto sujeitas aos 

mesmos princpios universais que as Li (HCE- ECKMAN 1991). 0 suporte te6rico 
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linguistico foi buscado na teoria da silaba de CLEMENTS (1990)42, na qual a no叫o 

de marca車o estえ  relacionada a sonoridade dos elementos internos do cluster silえbico. 

Inicialmente, partindo da teoria de Clements, os clusters Isp, st, ski sao 

considerados mais marcados porque representam plat6s de sonoridade, pois ambos 

Is! e as demais consoantes plosivas em questo encontram-se dentro da classe das 

obstruintes, sem haver um crescimento de sonoridade de Is! para a consoante 

seguinte, como postula o SSP (Sonority Sequencing Principle). Portanto, de acordo 

com essa teoria, clusters + plosivas sao considerados mais marcados, e mais sujeitos 

a modifica96es. As seq6ncias /sm, sn/ tm um crescimento menor de sonoridade da 

margem at6 o ncleo que a seq6ncia IslI, e, portanto, sao considerados mais 

marcados que o h ltimo. 

No entanto, essa andlise se aplica se considerarmos que as seq6ncias 

s + consoantes s乞o de fato clusters constituidos de duas consoantes, ou seja, 

constituem um ataque silbico ramificado. Porm, como ja exposto no capitulo 3, 

essa nao 6 a inica representa9ao possvel para as seq6ncias em questo. Retomando 

as quatro possveis representa96es encontradas na literatura, temos: 

a) a primeira representa叫o postula que existe uma fronteira interssildbica 

entre a fricativa e a consoante que a segue, pertencendo as duas consoantes a n6s 

silbicos distintos. O Is! pertence a rima de uma slaba degenerada, i.e., incompleta, 

sem ncleo (MATEUS, 1994, ANDRADE & RODRIGUES, 1999 apud FREITAS 

2000)46; 

b) a segunda representa9ao interpreta a seq ncia s+C como um ataque 

silabico ramificado (6 a analise proposta nos diferentes trabalhos de aquisi9o 

resenhados: ANDERSON, 1987; BROSELOW, 1983, KARIMI, 1987, MAJOR, 

1986); 

c) a terceira considera que a fricativa da seq6ncia s+C 6 extrassil豆bica 

(FIKKERT, 1994; CARLISLE, 1991, 1994, 1997, 1998, BISOL, 1999, FREITAS, 
2000); 

42 A teoria de Clements postula principios de marca9ao e sonoridade universais, ou seja, que devem se 
aplicar a todas as linguas. O que n6s fizemos nesse trabalho foi nos valer de princpios universais e 
testa-los a fim de verificar se se aplicam a interlngua dos aprendizes. 

し I..R6S 
馴加oteca Setorial de Clencias Soctajs e Hurnirir己  
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d) a quarta andlise interpreta as seq6ncias s + consoantes plosivas como um 

segmento complexo (ou unidade monofonemtica) em ataque sil自bico. (EWEN, 

1982; SELKIRK, 1982; WEIJER, 1994). 

Como jh exposto acima, a perspectiva que considera as seq6ncias s+ 

plosivas como sendo as mais marcadas faz sentido se os encontros consonantais s + 

consoantes tiverem uma representa頭o de ataques ramificados, ataques silbicos 

constituidos de dois segmentos. No entanto, ha outras an豆lises possveis. 

Se considerarmos o Is! dos clusters como extrassildbico, ou seja, n乞o 

fazendo parte da slaba, temos, entao, que os clusters s + plosivas teriam que ser 

considerados menos marcados que os clusters s + soantes, porque, considerando que 

a slaba iniciaria na plosiva, nao estaramos considerando a presen9a do /s!. Vejamos 

a seguir a representa9ao das palavras spot, smell e slow. 

口2) spot 	
23) smell 
	

(24) slow 

<5> 
A 
p D t 	demissilaba A 	A 

<s> m e 1 	demissilaba 	<s> 1 00 demissilaba 
0 3 	sonoridade 1 3 2 3 	sonoridade 

Partindo do princpio de que o Is! 6 extrassildbico, temos que as 

seq6ncias s + plosivas sao menos marcadas porque o crescimento de sonoridade da 

borda ao ncleo da demissilaba 6 maior que nas demais, de O a 347 As seq6ncias s + 

nasais sao consideradas mais marcadas que as seq6ncias s + plosivas em virtude do 

menor crescimento de sonoridade que elas exibem., de 1 a 3. Finalmente, as 

seq6ncias s + lquidas, de acordo com essa analise, sao consideradas as mais 

46 A primeira representa9ao no ser considerada por ser similar representa9豆o que considera o Is! 
como extrassilbico. 
47 Relembrando o Principio de Dispersao, em silabas menos complexas, e conseqentemente, menos 
marcadas, a demissilaba inicial maximiza o contraste de sonoridade entre seus membros, e a 
demissliaba final o minimiza. 
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marcadas, devido ao crescimento mnimo de sonoridade entre a borda e o ncleo, de 

2 a 3 somente. 

A respeito da quarta analise, que considera a seq6ncia s + plosivas 

como um segmento complexo, cabe alertar que essa analise atribui um status 

diferente s seq6ncias s + soantes, pois nao considera as 立  ltimas seq6ncias 

complexas. N乞o se pode prever nenhuma diferen9a no grau de marca頭o entre as 

diferentes seqencias investigadas, apenas que a seq6ncias s + plosivas s乞o 

diferentes das s + soantes. 

As representa96es com consoantes complexas nao sao inerentemente 

mais ou menos marcadas do que as outras representa96es, portanto, n乞o haveria, 

como defender que a marca9ao teria algum papel ai. Ainda assim., diferen9as de 

comportamento entre as seq6ncias s + plosivas e 5 + soantes sao previstas porque a 

representa9ao das primeiras difere da representa車o das segundas. S6 n乞o 6 possivel 

prever quais seq6ncias sofrero modifica96es. 

Expostas as possveis representa96es das seq6ncias s + consoantes, 

partimos para a quest乞o da representa9ao subjacente dos informantes. No capitulo 3 

adotamos a hip6tese de que a representa9乞o subjacente das seq6ncias s + consoantes 

do portugu6s brasileiro como Li 6 aquela exposta por BISOL (1999), na qual o /s! 

extrassildbico. Essa andlise explica o processo de ep6ntese no portugu6s, pois, para 

Bisol, a seq6ncia inicial es 6 formada por ep6ntese; a forma subjaceite n乞o cont6m 
a vogal e o processo de epentiza頭o 6 utilizado para licenciar o Is! extrassildbico. 

Qual seria a fonna subjacente ou fonna alvo dos falantes da pesquisa? 

Temos as seguintes possibilidades: 

a) a forma subjacente ou forma-alvo do falante seria como a da Li, nesse 

caso, como proposta em BISOL (1999); 

b) a forma subjacente do falante seria como a da L2; 

c) a forma subjacente seria urna forma menos marcada que emerge na 

interlngua, por exemplo, uma forma que contenha a vogal (se esse estgio existir, 

possivelmente nao 6 aquele em que se encontra a maioria dos informantes); al6m 

disso, essa hip6tese seria menos atraente porque a vogal estaria presente em todas as 

formas subjacentes, e nao explicaria o comportamento diferenciado de detenninadas 
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seq6ncias, i.e., ela teria que prever um comportamento igual para todas as 

seq6ncias. Talvez ela seja vdlida , mas apenas para alguns itens lexicais 

Descartada a hip6tese e), ficamos com as hipteses a) e b). De 

qualquer forma, a forma da superficie desviante da forma alvo em qualquer uma das 

hipteses 6 explicada pela transfer6ncia de um processo de Li de inserao de vogal 

ou se pela ocorr己ncia de um padro universal nao marcado na interlngua. Vamos 

supor que, devido ao nvel intermedirio dos informantes, os mesmos encontram-se 

em um estgio onde a representa叫o subjacente6 a mesma que em L2. 

Para a representa9ao de L2 hd trs candidatos fortes para o ingl6s, e 

para o portugu6s, uma. Vamos concluir que s6 uma delas 6 possvel. Para 

considerarmos que a forma alvo 6 a forma de u.ma consoante complexa, as 

seqencias s + consoantes plosivas nao podem sofrer nenhuma modifica頭o interna, 

ou seja, eles nao devem ser quebrados por ep6ntese entre a fricativa Is! e a consoante 

que a segue. Alm disso, eles devem mostrar uma diferen9a de comportamento 

estatisticamente relevante quando comparados え  s seq6ncias s + soantes. De fato, 

nenhuma das seq6ncias investigadas sofreu ep6ntese interna, e, alm disso, os 

clusters s + plosiva diferenciaram-se das demais, por6m minimamente (ver Tabela 

10), com uma diferen9a de apenas 8 pontos. As seq6ncias s + plosivas obtiveram 

uma porcentagem de 50%, enquanto que os clusters s + soantes obtiveram uma 

porcentagem de 58%. Descartaremos essa andlise para a forma alvo dos aprendizes 

porque a diferen9a de comportamento dos dados entre s + plosivas e s + soantes no 

se revelou estatisticamente significativa. Ademais, essa anlise somente nos 

permitiria fazer previs6es sobre as seq6ncias s + plosivas, e nao sobre as demais 

sequencias. 

Se considerarmos que a forma-alvo dos informantes 6 a forma na qual 

o Is! 6 extrassilbico, entao as altas taxas de ep6ntese ap6s o contexto precedente 

vocdlico nao se justificam. Isso porque, se a consoante Is! fosse mesmo 

extrassildbica, ou seja, nao pertencente ao cluster s + consoante, ela tenderia a se unir 

avogal do ambiente precedente, e nao ser licenciada por ep己ntese. Nesse caso, o 
ambiente consonantal antecedente teria for9osamente que favorecer o processo de 

ep6ntese, porque o Is! extrassilbico se uniria facilmente a uma slaba precedente 
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tenninada em vogal, mas nao a 'uma silaba precedente terminada em consoante, 

como no exemplo que segue (baseado em CARLISLE 1997- os pontos indicam 

fronteira silえbica): 

(26) 	a．ノso.#s,nolJノ  

b．ノso#s.nouノ  

Como nos mostra o exemplo (26 a), na seq6ncia saw snow o Is! 

extrassildbico segue uma vogal em posi車o final de palavra. Como esse Is! 

extrassildbico deve incorporar-se a alguma silaba para que a seq6ncia seja bem 

formada, ele 6 ressilabificado unindo-se a silaba precedente a ele, eliminando a 

necessidade de uma vogal epenttica. Teoricamente, nos casos em que o Is! 

extrassildbico 6 precedido por uma palavra terminada em consoante, essa 

ressilabifica頭o no seria possvel. Portanto, o que se preve 6 que o contexto 

precedente consonantal deveria favorecer a epentese. O que se observa em nossos 

dados, porm,6 justamente o contrrio (ver Tabelas 6 e 8). De acordo com os nossos 

dados, o ambiente anterior consonantal causou um maior nmero de ep6ntese que o 

voclico. Por esse motivo nao se sustenta a andlise acima para a representa頭o alvo 

dos falantes dessa pesquisa. 

Descartadas as duas andlises anteriores, resta-nos a analise que 

considera a seq6ncia s+C como um ataque sildbico ramificado, a mesma que 

tnhamos adotado inicialmente como hiptese de trabalho. Apesar de as no96es de 

marca9ao universal nao terem se mostrado como espervamos na produ頭o dos si-C 

clusters, ou seja, apesar de a andlise estatistica ter demonstrado que as diferen9as de 

sonoridade nao tiveram um papel significativo na defini頭o dos resultados da nossa 

pesquisa, nao encontramos argumentos que invalidassem a hiptese de um ataque 

silabico ramificado. Atravs dos nossos resultados, estabelecemos entao que a 

hip6tese de que ataques s + consoantes sao interpretados como ataques sildbicos 

ramificados 6 a representa頭o que mais se adapta aos resultados produzidos pelos 

informantes da nossa pesquisa, sendo considerada, portanto, a representa9o 

subjacente adotada por eles. 



5.2.4 A sonoriza鱗o de Is! nos clusters s + soantes 

Por u ltimo, cabe aqui tentarmos justificar a alta incidencia de epentese 

nos clusters s + soantes cujo Is! sofreu vozeamento (rever Tabela 11). Por que 

clusters z + soantes parecem ter causado mais dificuldade do que os clusters s + 

soantes? Inicialmente, temos novamente a transfer6ncia de um processo de Li para 

L2: falantes nativos de portugu6s brasileiro tendem a vozear a fricativa Is! quando ela 

aparece frente a soantes, assimilando o tra9o [+ voz] da soante que a segue, como nos 

exemplos esla que /ez.la.ki/,  asneira /az.nei.ra/ e esmalte /ez.mal.te/. 

Em outro trabalho do portugu6s brasileiro (KINZRL 2000) se 

observou uma maior freq6ncia de aplica9ao da ep6ntese em palavras que cont6m 

seq6ncias de consoantes sonoras. Por exemplo, palavras como digno, que cont6m 

seq6ncias de consoantes sonoras, causaram um nmero maior de epentese que 

palavras que cont6m seq6ncias de consoantes surdas como optar, e palavras que 

contem seq6ncias de consoantes surdas/sonoras e sonoras/surdas, respectivamente 

como em ritmo e obter. 

Do ponto de vista da teoria da marca9ao, pode-se explicar que 

seq6ncias que contm o tra9o [+ voz], principalmente em rela9ao え  s oclusivas, mas 
tamb6m em rela頭o s fricativas, tendem a ser mais marcadas que seqencias que 

cont6m o tra9o [- voz]48. Vamos utilizar o Princpio da Marca叫o Seqencial 

(CLEMENTS 1990) para explicar porque seq6ncias que contem itens mais 

marcados sao consideradas mais marcadas. 

(27) Princpio da Marca頭o Seqencial 

Para quaisquer dois segmentos X_Y, se A for um segmento mais simples que B, ento XAY 

6considerado mais simples que XBY. 

De acordo com (27), seq6ncias inteiras que contem itens mais 

marcados sao consideradas mais marcadas que seq6ncias que cont6m itens menos 
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48 Na teoria de marca9ao que considera universais de implica9ao, a presena de obstruintes vozeados 
implica a presen9a de obstruintes desvozeados (LASS, 1984). 
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marcados. Isso explica porque clusters que contm fricativas vozeadas, como /zm, 

zn, zl! sao mais marcados que clusters que contm fricativas desvozeadas, como /sm, 

sn, si!. Sendo mais marcados, os clusters /zm, zn, zlJ oferecem mais dificuldade aos 

aprendizes que os clusters menos marcados /sm, sn, si!, explicando, assim, o maior 

indice de ep6ntese nos clusters contendo consoantes vozeadas. 

Um u ltimo argumento que talvez tenha favorecido uma maior 

freq6ncia de aplica9ao da ep6ntese em palavras que contm seq6ncias de 

consoantes sonoras vem de fatores articulat6rios. Consoantes vozeadas, como a 

fricativa vozeada /z/, possuem uma caracterstica vibrat6ria que as consoantes 

desvozeadas nao possuem. Sendo assim, uma maior vibra9o das cordas vocais por 

parte da consoante /zI facilitaria o surgimento de uma vogal adjacente a ela, urna vez 

que as vogais sao segmentos que tamb6m apresentam essa caracterstica. 

Cabe aqui ressaltar que, apesar de a no車o de marca叫o nao ter sido 

um fator determinante na modifica9ao dos clusters s + consoante como espervamos 

(contrariamente aos varios estudos resenhados no capitulo 2), ainda assim 6 de nossa 

opiniao que ela 6 um fator determinante na aquisi叫o linguas naturais, e 

conseqentemente, na aquisiao e produ9ao de L2. Para tanto, nos valemos dela 

como argumento para explicar a dificuldade que os clusters z + soantes parecem ter 

causado aos informantes dessa pesquisa. 

Concluindo essa se9ao, devemos apontar para o fato de que talvez 

uma pesquisa com um nmero maior de informantes e utilizando uma andlise 

acstica mais apurada poderia apresentar diferentes resultados, O fato de nao termos 

obtido nenhuma diferen9a de comportamento entre os clusters investigados requer, 

sem dvida, mais pesquisas na rea, principalmente com falantes de portugu6s 

brasileiro. Se resultados sobre o portugu6s brasileiro continuarem a diferenciar-se 

das pesquisas realizadas na rea, talvez se tenha que levar em considera叫o outras 

teorias para a explica9ao dos fen6menos lingisticos investigados nessa pesquisa 



CONCLUSOES 

O presente estudo, seguindo a linha de estudos que v6m investigando 

a interfonologia de aprendizes de L2, assumiu a perspectiva de que dados de 

aquisi9ao de L2 sao importantes na testagem de teorias linguisticas e modelos de 

aquisi車o. Nesse estudo, partimos do princpio de que as interlnguas s乞o lnguas 

naturais, e, como tais, sofrem a influencia dos mesmos universais lingUisticos que 

influenciam Li. Al6m disso, desejvamos verificar at6 que ponto os universais 

linguisticos sao fatores condicionadores da varia9ao linguistica de L2. Outras 

vari自veis condicionadoras do desempenho linguistico em L2, como contexto social, 

diferen9as individuais, entre outras, foram apenas utilizadas na explica9ao de certos 

resultados, nao constituindo, no entanto, o centro da nossa investiga車o. 

As estruturas linguisticas utilizadas na presente investiga9ao foram os 

clusters em posi叫o de ataque silbico do ingl6s s + plosivas surdas, Isp!, ノst! e IskJ, 

como em spot, stoiy e sky, s + nasais bilabial e palatal, respectivamente, IsmI e IsnI, 

como em small e snow, e s + lquida, como em slow. Tomamos como base os 

trabalhos de ECKMAN (1977, 1981 a e 1991) os quais introduziram na literatura a 

no9ao de que universais linguisticos sao fatores condicionantes na aquisi9ao de L2. 

O universal linguistico que nos serviu como base te6rica para a 

formula9ao de nossas hipteses foi a no頭o de marca9ao. Dentro dessa no叫o, 

utilizando a teoria fonol6gica da silaba proposta por CLEMENTS (1990), foi 

possvel elaborar uma hierarquia de marca9ao para os clusters investigados nessa 

pesquisa. A teoria de marca9ao de CLEMENTS (1990) leva em considera車o o grau 

de sonoridade dos elementos que comp6em a silaba, de forma que, deve haver um 

crescimento mximo de sonoridade da borda da slaba at6 o ncleo para que o cluster 

seja considerado simples, ou menos marcado. A partir da proposta de CLEMENTS 

(1990), foi possvel estabelecer uma hierarquia de dificuldade entre os clusters 
investigados, e postulamos que os clusters considerados mais marcados causariam 

um nmero maior de modifica96es que aqueles menos marcados 

Al6m de considerar a influencia da no9ao de marca頭o na 
determina9ao das modifica96es dos clusters sC por n6s investigados, tamb 6m 
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consideramos como varidvel lingustica o ambiente precedente aos clusters, se 

consonantal ou vocalico. Seguindo os resultados dos estudos de CARLISLE (1991 a, 

1992, 1994, 1997, 1998), elaboramos a hip6tese de que o ambiente consonantal 

causaria um nmero maior de modifica96es que o ambiente vocdlico. 

Para analisar os dados coletados, os resultados foram submetidos ao 

pacote de programas estatsticos VARBRUL. Para isso, foram definidas as varidveis 

das quais espervamos que tivessem um papel no fen6meno em estudo. Duas 

varidveis extralinguisticas foram utilizadas na rodada de dados, quais sejam., o 

informante e a idade dos informantes. As demais varidveis do estudo foram 

linguisticas: contexto precedente, ataques alvo, modo de articula頭o da consoante do 

ataque alvo e tipo de contexto precedente, se consonantal ou voclico. 

Quanto え  metodologia, seguindo CARLISLE (1997), elaboramos um 

instrumento de elicita9乞o de dados que consistiu de uma lista de trinta frases 

contendo os clusters e os ambientes selecionados para essa investiga頭o. Os 

informantes da presente pesquisa foram alunos matriculados no curso de extensao de 

ingls Pr6- Avan9ado II da Universidade de Caxias do Sul, o que equivale a um 

oitavo semestre de instru9ao formal. 

A respeito do processo de modifica9ao utilizado pelos informantes, 

nossa hiptese inicial foi confirmada, pois o processo utilizado em todos os casos de 

modifica9谷o foi o de epntese. A taxa de realiza頭o de ep己ntese foi de 54%, ou seja, 

em mais da metade das ocorrncias analisadas, houve inser9ao de vogal. Isso6 

surpreendente, considerando-se o modo como os dados foram coletados, ou seja, 

atrav6s de um instrumento de leitura, o qual tem sido considerado na literatura 

inibidor de manifesta96es tpicas de falantes nao-nativos. 

Levando em considera車o a varidvel informante, os dados 

demonstraram uma considerdvel varia頭o na realiza車o de ep6ntese de informante 

para informante, de 0% a 90 % de epentiza9ao, apontando para uma falta de 

uniformidade nos resultados de sujeitos que se encontram no mesmo nvel de 

aprendizagem de L2. Quanto え  varidvel idade, ficou demonstrado que, no geral, 

informantes mais velhos aplicaram mais a regra de epntese que informantes mais 

novos, apesar de a diferen9a entre os dois grupos nao ter sido muito grande 
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A respeito das variaveis extralinguisticas por n6s investigadas nesse 

estudo, podemos pensar que varidveis como caracteristicas individuais dos 

informantes, contato com a lngua extra-classe, tipo de insumo recebido em outras 

escolas, tipo de tarefa de elicita9ao e idade, podem ter contribuido de forma conjunta 

para a varia9ao acentuada do processo de aplica車o de ep6ntese que se evidenciou 

nos dados. 

No que tange a varidvel contexto precedente, nosso estudo nao 

confirmou a hiptese de que o ambiente consonantal causaria um nmero maior de 

modifica96es que o ambiente vochlico, diferentemente dos estudos de Carlisle 

Pensamos que a nossa andlise nao conseguiu demonstrar isso devido a outros fatores 

como, por exemplo, a questo do acento nos itens terminados na nasal velar e a 

quest乞o da vocaliza9ao da lateral. Inicialmente, cabe relembrar que os estudos de 

Carlisle investigaram falantes nativos de espanhol aprendendo ingl6s, enquanto que 

nosso estudo investigou falantes nativos de portugu6s brasileiro aprendendo ingls 

Ao escolhermos as consoantes do ambiente consonantal para o instrumento de 

elicita9ao de dados, nos deparamos com restri96es especificas do portugus brasileiro 

quanto a posi9ao de coda sildbica que nao existem em espanhol, e, para nao 

corrermos o risco de termos resultados desviados devido え  interfer6ncia de Li, nossa 

escolha recaiu sobre apenas duas consoantes, a nasal velar IijI e a lateral /1/. De fato, 

o nmero de consoantes que se poderia usar de maneira conflvel neste contexto6 

menor para falantes de portugu6s brasileiro do que para falantes de espanhol. Das 

duas consoantes escolhidas como contexto precedente, nossos dados revelaram que a 

lateral se realizou como vogal em praticamente metade dos casos. Al6m disso, a 

segunda consoante considerada representativa nao se comportou como o esperado 

devido a um fator dominante que n乞o haviamos levado em considera9ao, o acento 

Possivelmente esses fatores tenham obscurecido o papel do contexto consonantal ou 
vocalico. 

Contrrio s nossas expectativas sobre a hierarquia de marca9o 

baseada na sonoridade proposta em CLEMENTS (1990), dada a similaridade das 

taxas de ep6ntese por clister alvo, nao foi possivel comprovar que a taxa de 

modifica9ao dos clusters alvo s + consoante respeitou alguma forma de prefer6ncia 
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linguistica. Ainda assim, 6 de nossa opiniao que aspectos de marca頭o exercem 

influ己ncia sobre as interlnguas, somente nao nos foi possvel atestar isso atravs de 

nossos resultados. 

V6-se, portanto, que as hipteses que tnhamos colocado inicialmente 

no foram confirmados. Entretanto, utilizando os resultados obtidos, foi possvel 

aprofundar a discussao sobre a representa9ao subjacente dos informantes. Para o 

portugu6s brasileiro adotamos a andlise proposta em BISOL (1999) que considera o 

Is! das sequ6ncias sC como extrassilbico. Qual seria a forma subjacente para L2? 

Para o ingl6s como Li, havia tr6s candidatos fortes: a analise que considera o Is! das 

sequ6ncias como extrassilhbico, a andlise que considera as sequ6ncias s + plosivas 

como monofonemticas, e a que considera as sequ6ncias sC como ataques sil自bicos 
ramificados. 

Considerando o nvel dos informantes, adotamos o pressuposto de que 

a forma subjacente seria igual え  forma alvo, da L2. A hiptese que considera as 

sequ6ncias s + plosivas como monofonemhticas foi descartada porque nao se 

observou uma diferen9a de comportamento estatisticamente relevante em rela9ao s 

sequ6ncias s + soantes, conforme a hip6tese previa. J a hiptese que considera o Is! 

como extrassilbico no se mant6m porque, caso a consoante Is! fosse mesmo 

extrassildbica, ou seja, nao pertencente え  silaba s + consoante, ela tenderia a se unir え  
vogal do ambiente precedente, e nao necessitaria ser licenciada por ep6ntese. Como 

justamente o ambiente voclico provocou mais ep6ntese, a hiptese nao se sustentou. 

Descartadas essas representa96es, deduzimos que a forma alvo dos informantes desse 

estudo seria aquela que considera sC clusters como sendo um ataque sildbico 

ramificado, ainda que nao tenhamos bons argumentos para comprov-la. De qualquer 

forma, nao podemos perder de vista a clareza de que estamos realizando aqui um 

exercicio de especula9ao, porque 6 sabido que determinar as formas subjacentes das 

duas lnguas 6 um exercicio que requer um conhecimento bem mais abrangente de 

suas respectivas fonologias. 

Se os fatores marca9ao e sonoridade nao parecem ter influenciado os 

dados quanto aos ataques alvo, eles parecem ter exercido algum papel nas altas taxas 

de ep6ntese nos clusters s + soantes cujo Is! sofreu vozeamento. Os dados parecem 
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apontar para uma influ6ncia da marca頭o nos referidos clusters, uma vez que 

consoantes sonoras, ou vozeadas, sao mais marcadas que consoantes surdas, ou 

desvozeadas; ainda, tais resultados sao corroborados por estudos realizados sobre o 

portugu6s brasileiro. 

Acreditamos aqui ser necessrio apontar algumas limita96es deste 

trabalho quanto ao niitnero de sujeitos e quanto ao tipo de instrumento utilizado 

Devido a limita96es de tempo, decidimos utilizar um nmero de informantes mnimo 

estatisticamente relevante, nmero bastante aceitdvel, se comparado a outros estudos 

da rea da fonologia da interlingua. Para resultados mais confiveis, seria 

interessante utilizar um nmero maior de sujeitos, o que, no entanto, implicaria um 

perodo maior de tempo que nao disp立nhamos para essa investiga9ao. Por6m, estudos 

futuros podem ser feitos com um nmero maior de sujeitos e realizando uma analise 

acstica apurada, o que certamente seria desejdvel, apesar de exigir um periodo mais 

longo de tempo dos pesquisadores. 

Quanto ao instrumento de elicita9ao, sabe-se que a coleta de fala 

espontanea do aprendiz reflete melhor a sua produ9ao, o que certamente 6 desejado 

em pesquisas de L2. Para os prop6sitos dessa pesquisa, no entanto, esse tipo de 

coleta nao seria ideal porque, inicialmente, nao seria possvel controlar todos os 

fatores linguisticos que desejvamos investigar. Segundo, a realiza9ao de uma 

andlise acstica mais confidvel requer dados controlados. Al6m disso, coletar dados 

de conversa9ao espontnea torna-se dificil quando o informante tem que interagir 

com o computador, e nao se encontra num ambiente descontrado ideal para uma 

conversa弾o. Finalmente, cabe salientar que, atrav6s da an合lise acstica realizada 

para a presente pesquisa, foi possvel obter uma maior confiabilidade na transcri9ao 

dos dados do que estudos que obtiveram seus dados atrav6s de grava96es normais, 

sem o auxilio de uma ferramenta como o TOOLKIT. 

Quanto え  questao estatstica, o fato de termos realizado uma andlise 

estatstica multivariada, onde os fatores nao sao analisados separadamente, mas sim, 

em intera頭o entre si, tamb6m confere uma maior confiabilidade aos nossos 

resultados. 
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A respeito de faturas pesquisas nessa rea, fatores extralingisticos 

como os citados nesse trabatho podem ser controlados com maior precisao e 

cruzados com fatores 1ingiisticos investigados; ainda, outras teorias de marca車o 

poderiam ser testadas nas mesmas circunstncias, mas com falantes de lnguas 

distintas. Quanto a teoria fontica, os dados dessa pesquisa podem ser comparados 

aos dados de falantes nativos lendo o mesmo instrumento de elicita9ao, e uma analise 

acstica apurada desses dados pode ser realizada. 

Para finalizar, esperamos ter contribudo, ainda que minimamente, 

para o corpus de estudos que investigam a fonologia de aprendizes de L2, 

especialmente em se tratando do portugu6s brasileiro como Li, uma vez que nao hd 

muitos estudos nessa rea. 

A id6ia de que fatores universais exercem influ6ncia na aquisi9ao de 

L2, propondo explica96es para a aparente variaao livre das manifesta96es dos 

aprendizes 6 ainda mais atraente e desafiante quando nos defrontamos com sistemas 

que sao, como aponta LARSEN-FREEMAN (1997), dinamicos, complexos e n乞o 

lineares. E, como aponta a autora, tentar detectar padres de estabilidade em sistemas 

aparentemente instdveis. 
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ANEXO 1 



Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Universidade de Caxias do Sul 
Mestrado em Estudos da Linguagem 
Mestranda: Aline Cagliari 

Question五rio sobre informantes 
l)Nome: 	 Idade: 
2)Nvel atual que est cursando: 	 Telefone para contato: 
3)Lingua Materna: 
4) Como voc6 classificaria a sua motiva頭o para estudar a lngua 
inglesa? 

5) Voc6 estudou ingl己s em outros cursos de lnguas antes de estudar no PLE? ( )sim ( )no 
Em caso afirmativo, quantos semestres e quais os nveis? 

6) Quais sao os seus objetivos com esse curso? 
a) ()desejo obter compet6ncia uniforme na fala, escrita, leitura, compreens乞o oral 
b) desejo obter compet6ncia maior na(s) seguinte(s) habilidade(s) 
( ) fala ( )escrita ( )leitura ( )compreensao oral 
c) ( ) desejo obter uma boa pronncia 
7) Qual o seu contato com a lngua inglesa? 
( ) apenas em sala de aula 
( ) assistindo TV e tentando compreender o que 6 dito sem ler legendas 
( ) ouvindo e traduzindo msica 
( ) viv6ncia em pais de lingua inglesa. Qual a freq6ncia? 

( ) contato atrav6s de amigos via correspondencia, e-mail ou chat lines 
( )leitura de livros acad6micos ou de assuntos variados na internet ou em outra fonte. Qual a 
freq6ncia? 

8) Quando aprendendo ingl6s, voc6 6 do tipo de aluno que: 
a)( )6 independente e procura informa96es alm da sala de aula 
b)( ) tenta falar ingl6s o mximo que pode 
c)( ) gosta de se expressar na lngua alvo, seja na forma falada ou escrita 
d)prefere: ( )falar ( )escrever ( )ouvir ( )ler 
e)tem maior dificuldades na: 
( ) fala ( )pronncia ( )escrita ( )compreensao oral ( )leitura 
f) ( )n乞o tem medo de se arriscar ao falar a lngua alvo 
g) ( )nao se importa tanto em cometer erros e os aceita com naturalidade 
h) ( )nao gosta quando 6 corrigido 
i) ( ) tem facilidade em perceber e produzir os sons da lingua alvo e de imitar falantes nativos 
j) ( )tem facilidade em aprender regras gramaticais 

Muito obrigada pela sua partic4;ado nessa pesq厨ii Ela'muito importante para que 
possamos melhorar cada vez mais o ens加o de lnguas estrangeiras na nossa instituido. 

Aline Ca郎危万  



ANEXO 2 



Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
Nome: 
Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
Nome: 	  

1- The law speaks for itself 
2- The claw stretched out to reach me. 
3- The horrible jaw skipped the head. 
4- The raw smell of fish makes me feel sick. 
5- He saw snow yesterday. 
6- The paw slowly reached for my hand. 

1- I need to know special details about the contract. 
2- I'll go straight into his office and complain. 
3- We'll go sky diving. 
4- She said "no" smiling happily. 
5- The slow snooker has lost the game. 
6- No sloppy person is to enter this room. 

1-I had no clue sparkling water was so refreshing. 
2- This taboo story is ams7ing. 
3- The blue sketch is the winner. 
4- We have to glue small pieces together. 
5- I'd really like to sue snobbish people. 
6- They do slightly different things. 

1- I still spy on Robert. 
2- I have to tell Steve about the wedding. 
3- I sell skirts for a living. 
4- I smell smashed potato coming from the kitchen. 
5- I want to eat real snails. 
6- I feel sleepy in the afternoons. 

1- This room is getting spacious 
2- Making stickers is easy. 
3- I don't like missing school. 
4- Breathing smoke is unhealthy. 
5- I wouldn't mind going snorkling now. 
6- Keeping slim is very important for me. 



ANEXO 3 



Instrumento de Leitura - Mestrado UCSI UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE:G 	N:1 

Instrumento de Leitura -Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE: G 	N: 1 

Cluster 
Alvo 

/D/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ ID spi:ks ] 
/St/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb stretjad ] 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3au skip ] 
/sm/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rau smel ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [ SD isnou ] 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. [ pD islouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou ispefal ] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou streintu ] 
/sk/ 3- Well go sky diving. [ gou skai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou smailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou asnu:kar ] 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou slDpi/ 

CA 
_ 

/u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu: sparkli ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [ tabu: stDri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu: sketi] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [ glu: aSMDU ] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: snDbif ] 
!sl/ 6- They do slightly different things. [ du: azIaitli ] 

CA /I/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stil spai ] 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ tel sti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [sei skarts ] 
/sm/ 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ SalEa Zinalad ] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ri:I zneils j 
!sl! 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fi:I sli:pi ] 

CA /0/ 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ getio speifous ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio stikarz ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio 	sku:I ] 
/sm/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brieio izmouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ goio 	snDrklio ] 
/sl/ 6- Keeping slim is very important for me. [ ki:pio 	zlim ] 



Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE:I 	N:2 
Instrumento de Leitura -Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE: I 	N: 2 

Cluster 
Alvo 

ID/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b ispi:ks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb stet( ] 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3p 	iskip ] 
Ism! 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rp iZMEL1 1 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [SD iznou ] 
/s1/ 6- The paw slowly reached for my hand. [ pp iziouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou spefa ] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou sreiti] 
/sk/ 3- We'll go sky diving. [ gou skai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou izmailio] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou izniiker ] 
!sl! 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou izIpperson ] 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu: isparklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [ tabu: istpri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu: isketi ] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [ glu: izmpu ] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: iznpbif ] 
!sl/ 6- They do slightly different things. [ du: izlaitli j 

CA /V 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stfiu 	ispai j 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ tel stfi:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [ seu iskors ] 
/sm/ 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ ZMEU ismaiad ] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ri:1 izneils ] 
!sl! 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fi:1 	izlipi ] 

CA Ay 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ gctio 	speifas ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ mekio 	stikars ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio sku: ] 
/sm/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brifio izmok ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ goio 	znprklio ] 
/sl/ 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio 	zlim ] 



Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE:D 	N:3 
Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE: D 	N: 3 

Cluster 
Alvo 

IDI Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b ispiks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb 	istretfedl 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3D 	iskipad ] 
/sm/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rD iZMEI ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [ sD iznou ] 
!sl! 6- The paw slowly reached for my hand. [ pD islouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou ispejl ] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou istreit ] 
/sk/ 3- Well go sky diving. [ gou 	iskai ] _ 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou izmailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou 	iznoukor ] 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou izbpi / 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu: isperklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [tabu: istDri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu: isketf ] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. j glu: ismau 1 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: iznDbif ] 
/sl/ 6- They do slightly different things. [ du: izlaitli ] 

CA /I/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stil ispai] 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ tel isti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [ sei iskorts ] 
/sm/ 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ izmel izrnefod ] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ri:1 izneils ] 
!sl! 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fiu 	izlipi ] 

CA /0/ 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ getio 	speifas ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio 	stikars ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ MiSit] 	sku: ] 
/sm/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brifio ismouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ gouio znorklio ] 
/sl/ 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio izlio ] 



Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE:O 	N:4 
Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE: 0 	N: 4 

Cluster 
Alvo 

ID/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b ispi:ks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb astreft ] 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3D askip ] 
Ism/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rD ismel ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [SD snou ] 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. [ pD slouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou 	ispefl ] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou strei ] 
/sk/ 3- We'll go sky diving. [ gou iskai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou smailio 1 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou iznu:kar ] 
/s1/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou sbpi ] 

CA lu:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu: sparklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [ tabu: 	istDri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu: 	isketj] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [ glu: smDu ] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: snDbif ] 
/sl/ 6- They do slightly different things. I du: slaitli ] 

CA /I/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stiu ispai ] 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ teu 	isti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [ seu iskarts ] 
Ism/  4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ SMEU SMESt ] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ri:1 isneils ] 
!sI/ 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fi:1 slipi ] 

CA 	
1  /sp/  1- This room is getting spacious. [ getio speifous ] 

/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio stikat ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio sku: ] 
Ism/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brifio smouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ goio 	isnprkli- ] 
/sit 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio 	slim] 
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INFORMANTE:U 	N:5 
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INFORMANTE: U 	N: 5 

Cluster 
Alvo 

/D/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b ispiks ] 
/St/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb istretiod ] 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3D iskipod ] 
Ism! 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rD smeu ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [SD 	iznou ] 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. [ pD oslouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou 	ispell ] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou istrei ] 
/sk/ 3- We'll go sky diving. [ gou skai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou smailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou 	snu:kar ] 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou 	slDp ] 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu. spaklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [tabu: 	stpri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu: 	sketl ] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [ glu: smDu j 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: snlof ] 
!sl/ 6- They do slightly different things. [ du: zlaitli ] 

CA /1/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stiu 	spai ] 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ td sti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [ SEU 	skarts ] 
Ism! 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ smel smelt] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ri:I isneils ] 
/sl/ 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fi:1 slipi ] 

CA /0/ 
i/sp/ 1- This room is getting spacious. [ gerio speifus ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio stikorz ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio sku:1 ] 
/sm/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brifio smouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ goio 	isnDrklio ] 
!sl/ 6- Keeping slim is very important for me. I kipio 	zlim ] 
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lnstrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE: R 	N: 6 

Cluster 
Alvo 

ID/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b ispi:ks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb istretit I 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3p 	iskip ] 
Ism/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rp iSMEI ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [SD isnou ] 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. [ pp izlouli ] 

CA /out 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou ispeia ] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou istreit ] 
/sk/ 3- We'll go sky diving. [ gou skai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou zmailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. I ziou iznu:kefl 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. _{ nou zIpp ] 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu: sparkli ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [tabu: stpri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu: sketi i_ 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. j glu: izmpu ] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ sju: isnpbf ] 
!sl/ 6- They do slightly different things. [ du: izlaitli ] 

CA /I/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stil spai ] 
/st] 2- I have to tell Steve about the wedding. [teu isti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [ seu skarts ] 
/sm/ 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ ZMEU izmeft ] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ril sneils ] 
/sl/ 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fil 	izli:p ] 

CA /0/ 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ getio 	speifus ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio 	stikars ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio 	sku:1 1 
/sm/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brifio smouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ goio 	snphklio ] 
/sl/ 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio 	zlim ] 
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INFORMANTE: A 	N: 7 

Cluster 
Alvo 

ID/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ ID ispi:ks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb strefd ] . 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3D 	skiped ] 
/sm/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rD IZMEI 1 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [SD iznou ] 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. [ pD izlouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou spefou] 

about the contract. 
/s] 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou istrei ] 
/sW 3- We'll go sky diving. [ gou iskai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou izmailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou iznuker] 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou izIppi ] 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu isparklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [ tabu: istpri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu isketf ] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [ glu izmau ] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [su iznDbij1 
/sl/ 6- They do slightly different things. [du: izlaigtli ] 

CA /1/ 
/sp/ 1- 1 still spy on Robert. [ stiu ispai 1 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ tel isti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [ SEU iskorts ] 
/sm/ 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. I izmel ismEJed ] 
/sn/ 5- 1 want to eat real snails. [ ri:1 sneils ] 
/sl/ 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fiu 	izli:pli ] 

CA /0/ 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ gerio speifus ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio 	istikars ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio 	sku:] 
/sm/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ bri:Oio smouk ] 
/sn/ 5- 1 wouldn't mind going snorkling now. [ gouio 	znprklio ] 
!sl! 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio 	zli- ] 



Instrumento de Leitura - Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Afine Cagliari 
INFORMANTE:E 	N:8 
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INFORMANTE: E 	N: 8 

Cluster 
Alvo 

ID/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b ispiks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. I kb stretft] 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3D 	iskipot ] 
/sm/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ xp izmel ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [ SD iznou ] 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. fpp  izlouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou spefu] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou isrei ] 
/sk/ 3- Well go sky diving. [ gou iskai 1 
Ism! 4- She said "no" smiling happily. [ nou ismailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou iznukor ] 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou izbpi ] 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu isparklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [ tabu: istpri 1 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [btu isketi 1 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [ glu zmDu ] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: izn=bir ] 
/sl/ 6- They do slightly different things. [ du: iziaitli ] 

CA /I/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stiu ispai] 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ tel isti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. 	[set iskorts ] 
Ism/ 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. I smel ismeft ] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ril izneils ] 
/sl/ 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fil 	izli:pli 1 

CA /0/ 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ gelio speifus ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio 	istfikars ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio 	isku:] 
Ism! 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brieio izmouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ gouio znprklio ] 
/s1/ 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio izli- ] 
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Instrumento de Leitura -Mestrado UCS/ UFRGS 2000 Aline Cagliari 
INFORMANTE: L 	N: 9 

Cluster 
Alvo 

/D/ Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b ispiks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kb istretfad ] 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3D 	iskipad ] 
Ism/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. I rD iSMEI ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [ sD iznou ] 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. [ pp izlouli ] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou spefu] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou streit ] 
/sk/ 3- We'll go sky diving. [ gou skai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou zmailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou znukar ] 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou z1Dpi I 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu: sparklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [ tabu: stpri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu sketf] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [glu smDI ] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: snDbif ] 
/sl/ 6- They do slightly different things. [ du: izlaitli 1 

CA /1/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [ stil spai ] 
/st/ 2- 1 have to tell Steve about the wedding. [ tel sti:v 1 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [seu skarts ] 
Ism! 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ smel smefat ] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. [ ri:! sneils ] 
/sl/ 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fil 	zli:pi ] 

CA /0/ 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ gelio speifas ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio 	stfikars ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio 	sku:1 ] 
Ism! 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brefio zmouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ gouio snprklio ] 
/sl/ 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio zlim ] 
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INFORMANTE: M 	N: 10 

Cluster 
Alvo 

/DI Contexto Precedente 

/sp/ 1- The law speaks for itself. [ b spiks ] 
/st/ 2- The claw stretched out to reach me. [ kID stet] 
/sk/ 3- The horrible jaw skipped the head. [ d3D 	skipad ] 
/sm/ 4- The raw smell of fish makes me feel sick. [ rp smel ] 
/sn/ 5- He saw snow yesterday. [ SD snou I_ 
/sl/ 6- The paw slowly reached for my hand. [pD slouli] 

CA /ou/ 
/sp/ 1-1 need to know special details 	[ nou spa] 

about the contract. 
/st/ 2- I'll go straight into his office and complain. 	[ gou streit ] 
/sk/ 3- Well go sky diving. [ gou skai ] 
/sm/ 4- She said "no" smiling happily. [ nou zmailio ] 
/sn/ 5- The slow snooker has lost the game. [ zlou znukar ] 
/sl/ 6- No sloppy person is to enter this room. [ nou slDpi ] 

CA /u:/ 
/sp/ 1-1 had no clue sparkling water was so 	[ klu: sparklio ] 

refreshing. 
/st/ 2- This taboo story is amazing. [tabu: stDri ] 
/sk/ 3- The blue sketch is the winner. [ blu sketj] 
/sm/ 4- We have to glue small pieces together. [ glu smDu] 
/sn/ 5- I'd really like to sue snobbish people. [ su: snDbil ]_ 
/sl/ 6- They do slightly different things. [ du: slaitli ] 

CA /I/ 
/sp/ 1- I still spy on Robert. [stil spai ] 
/st/ 2- I have to tell Steve about the wedding. [ tel sti:v ] 
/sk/ 3- I sell skirts for a living. [ seu skarts ] 
/sm/ 4- I smell smashed potato coming from the kitchen. [ smel 	smefad] 
/sn/ 5- I want to eat real snails. I ri:1 sneils ] 
/s1/ 6- I feel sleepy in the afternoons. [ fil 	sli:pi ] 

CA /0/ 
/sp/ 1- This room is getting spacious. [ geflo spijous ] 
/st/ 2- Making stickers is easy. [ meikio 	stikars ] 
/sk/ 3- I don't like missing school. [ misio 	skull 
/sm/ 4- Breathing smoke is unhealthy. [ brefio smouk ] 
/sn/ 5- I wouldn't mind going snorkling now. [ gouio snDrklio ] 
/sl/ 6- Keeping slim is very important for me. [ kipio slim] 
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