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ComuniCação individual

A LATERAL PALATAL / λ / NO FALAR TERESINENSE: 
um ESTudO dE bASE SOcIOLINguíSTIcA
                                              
LucIRENE dA SILvA cARvALhO (uESPI)
ThIAgO dE SOuSA AmORIm (uESPI)

Introdução 

A variação linguística é um fato óbvio em qualquer comunidade de falantes 
e não é novidade a heterogeneidade e a dinamicidade da língua. Muitas pesqui-
sas empreendidas, nessa área, têm demonstrado isso, dentre muitas, citem-se os 
Atlas Linguísticos publicados no país, tais como o Atlas Prévio dos Falares Baianos, 
Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais, Atlas Linguístico da Paraíba, Atlas 
Linguístico de Sergipe e Atlas Linguístico do Paraná, além de outros trabalhos de 
natureza estritamente sociolinguística, em que se estabelece a covariação entre os 
fenômenos linguísticos e sociais. Desse modo, a língua não é individual e muito me-
nos estática, uma vez que evolui e se modifica na mesma proporção que a socieda-
de, levando em conta as particularidades históricas de cada época. Nesse sentido, 
esta pesquisa busca mostrar a variação do fonema palatal /λ/ no falar teresinense, 
tendo como suporte teórico a Sociolinguística Quantitativa proposta por Labov e 
descrita por Tarallo (2003). Estuda também a despalatalização (perda do traço pala-
tal) de radicados na capital Teresina ou que para cá vieram com até os cinco anos de 
idade, verificando  ainda   o uso da forma “padrão” versus o uso da forma “não-pa-
drão”, a fim de determinar a produtividade da variante despalatalizada.

No sistema consonantal do português do Brasil, a lateral palatal é considerada 
um dos segmentos menos produtivos. Houaiss (2001) registra, em início de vocábu-
lo, apenas dezessete formas por ela introduzidas, que, com exceção de ‘lhe’ e suas 
combinações com os clíticos o(s) e a(s) – ausentes no português do Brasil – são em-
préstimos de outras línguas. Em contexto de origem, quando intervocálico, há uma 
significativa flutuação de pronúncia, principalmente em registros menos tensos, o 



4

XXVI Jornada do Gelne

que resulta na sua despalatalização. É costumeira a permuta da lateral palatal pela 
semivogal anterior /i/, observada, por exemplo, em pares do tipo caiar/calhar; teia/
telha. Em função disso, estudos de natureza diversa e em diferentes perspectivas 
teóricas, têm focalizado esse segmento, quer apenas do ponto de vista fonológico, 
quer do seu caráter variável. 

A lateral palatal é um tema polêmico e ainda pouco estudado. Como se sabe, 
esse segmento constitui um dos quatro fonemas do português moderno que não 
existia em latim e resultante de processo de palatalização. Está, ainda, correla-
cionado à tendência ao desfazimento de hiatos, que se verificava desde o século 
I d.C, uma vez que o processo que lhe deu origem se consolidou, a depender dos 
contextos fônicos, em diferentes estágios da evolução do latim ao português e 
que recobrem um longo período, que vai do século IV ao XV-XVI, como esclarece 
Quandt (2014).  

Nesse aspecto, esse é mais um trabalho, dentre poucos, que focaliza a variação 
da lateral palatal /lh/ na cidade de Teresina, com apoio nos fundamentos teóricos 
e metodológicos da Sociolinguística Variacionista. Analisam-se as variantes padrão 
e não-padrão, sendo esta última, a variante despalatalizada, considerada de não 
prestígio, mas nem por isso menos importante e não merecedora de estudo, uma 
vez que a força da língua, da sua pujança está na modalidade falada.

metodologia 

Este estudo tem como base a proposta metodológica da Sociolinguística va-
riacionista. Para isso, foram coletados dados de fala de 12 informantes, 06 homens 
e 06 mulheres, de faixa etária variando de 25 a 49 e mais de 50 anos, contando 
também com escolaridades variadas, compreendendo analfabetos, informantes 
do ensino fundamental e médio, como propõe o modelo laboviano. O corpus levan-
tado baseia-se em (41) quarenta e um itens lexicais, cujas palavras contam com a 
presença de lh, elicitadas em estilo semimonitorado junto a habitantes de alguns 
bairros da zona norte da cidade de Teresina. Utilizaram-se para a coleta de dados 
duas metodologias diferentes, uma para informantes escolarizados e a outra para 
informantes analfabetos. Com os primeiros, foi aplicado um questionário de leitu-
ra, contendo 35 palavras e três módulos de conversação. Com os analfabetos, além 
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dos módulos de conversação, aplicou-se uma lista de figuras, com 31 palavras. É 
relevante destacar que, do total de 66 palavras, somente 24 são uniformes para 
todos os entrevistados, ou seja, estão presentes no questionário de leitura e na 
lista de figuras.  

Os dados coletados foram rodados no programa de computador Goldvarb X. 
A abordagem prévia da pesquisa pretendia estudar todas as variantes encontradas 
sobre o fenômeno linguístico estudado. Entretanto, optou-se por utilizar um mo-
delo binário da variável dependente e, portanto, amalgamando todas as variantes 
encontradas. Neste modelo, “a variável dependente é tratada em termos das pro-
babilidades e percentuais de acontecimento de determinada alternativa, oposta à 
ausência dessa alternativa” (GUY & ZILLES, 2007, p. 141). 

Tal procedimento foi relevante por vários motivos: 1) a limitação do programa 
de computador Goldvarb X, que só realiza análise binária; 2) uma verificação ampla 
dos contextos em que ocorrem as variantes não-padrão; 4) a quantidade de dados 
reduzida para uma análise eneária que poderia gerar nocautes por falta de dados. 

   
A lateral palatal: estudos do ponto de vista 
fonético-fonológico e variacionista

Do ponto de vista fonético-articulatório, o fonema /λ/ é classificado, de forma 
geral, como lateral palatal sonoro, que, ao lado do /ɲ/, é do tipo de consoantes que 
a fonética tem chamado tradicionalmente de molhadas. No que se refere à posição 
na sílaba, Câmara Jr. (1977, p. 76) assinalou que o “lh” tem ocorrência raríssima em 
posição inicial e só é encontrável em empréstimos espanhóis e no pronome de 3ª 
pessoa lhe. Na esteira desse autor, Callou e Leite (1995, p. 68) chamam a atenção 
para o fato de que, em posição inicial, alguns fonemas praticamente não ocorrem 
e fornecem os exemplos de [ʎ] e [ɲ]; em posição pós-vocálica. Segundo as autoras, 
“o quadro das consoantes portuguesas se reduz a alguns fonemas” /S, R, L, N/, fato 
bem demonstrado por Câmara Jr. (1977) e outros linguistas.

Do ponto de vista fonológico, o segmento é interpretado como uma consoante 
ora simples, ora complexa. Pontes (1973), ao fazer uma análise fonêmica que serve 
de apoio a seu estudo sobre a estrutura do verbo no português coloquial, elimina 
do quadro de fonemas a lateral palatal, por interpretá-la como sequência /ly/, o que 
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foneticamente representa a pronúncia [ly], de uma lateral alveolpalatal. A autora 
alega que não existe “na língua coloquial, o contraste que a escrita sugere, do tipo 
óleo-olho, que se pronunciam da mesma maneira: []]”.

Silveira (1986, p. 101-102) ressalta que /ḽ/ tem uma individualidade fonológica 
que compreende um conjunto de traços acústico-articulatórios: palatal, lateral que, 
apesar das variabilidades sonoras, será manifestado nos sons que o realizam. O 
fonema /ḽ/ é realizado por [ḽ], porém são encontradas, também, outras bases arti-
culatórias, como [y, yy, l, ly] cujas descrições são demonstradas no quadro a seguir.

Quaro 01 – Bases articulatória da palatal /λ/ 

bases 
articulatórias

Processo em que 
ocorre

A posição em 
que ocorre 

descrição em que 
ocorre

variante
 combinatória [y]

semivocalização Intervocálica, com 
pausa entre sílabas

[m‘lR] – [my‘] ] = 
mulher 

variante 
combinatória [yy]

Semivocalização e 
propagação

Intervocálica, sem 
pausa entre as síla-
bas

/mU/ḽéR/ – [muyy,é] 
“mulher” 

variante 
livre [l]

Realização 
alveolar de l 

Intervocálica /,ó/ḽUS/ – [,ólus] – 
“olhos”v

variante
livre [y]

Despalatalização 
de l 

Intervocálica /fí/ḽU/ – [fílyu] –“fi-
lho”

Desse modo, lembra Câmara Jr. (1977, p. 58) que reside aí uma ocorrência de 
neutralização. O autor chamava a atenção para a ausência de contraste entre [λ] e 
o [] diante da vogal alta /i/, em palavras como folhinha. Na concepção desse estu-
dioso:

são igualmente típicas da variedade relaxada a ausência de /r/ em posi-
ção pós-vocálica final e a neutralização do contraste /l/ /lh/ e /n/ - /nh/ 
diante de /i/ com a realização, apenas, do primeiro membro (folí nha, /
companí a, ou diante de /y/ a anulação da distinção /lh/ - /ly/, /nh/ - /ny/ 
como nos casos de venha e vênia (ve ńha/ - /ve ńya/) ou de olhos e óleos 
(/ò ĺhus/ - /ò ĺyus/). (CÂMARA JR. 1977, p. 45).
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Além de esse segmento não ocorrer, no vernáculo, em contexto inicial de vocá-
bulo, a presença de nasal palatal está sujeita a restrições de ordem fonotática que 
fundamentaram a interpretação de Wetzels (2000), que a considera uma geminada 
fonológica, caracterizando-a, à luz da Fonologia Auto-segmental, como se fosse um 
segmento complexo, com uma articulação primária consonantal, ao lado de uma 
articulação secundária vocálica.

Para Coutinho (1973, p. 127), o -lh- também advém do grupos -lli-, -li- que se 
fundem,  como pode ser observado nos exemplos dados pelo autor: “alliu > alho, 
malleu > malho, alienu > alheio, consiliu > conselho, ervilia > ervilha, filiu > filho, 
folia > *folha, palea > palha, solea > solha”. 

Said Ali (2001) comenta que, nas palavras formadas com o sufixo -culu, cula, 
conservou-se o acento na vogal precedente e o sufixo alterou-se em lho, lha, como 
em espelho (de speculu) e artelho (de articulu). Ainda acrescenta, no entanto, que 
essa mudança é difícil de explicar com o simples recurso do sistema ortográfico de 
que, a princípio, dispunham as línguas românicas para representar os diversos sons.  

Alguns Estudos sobre a Lateral Palatal no Português brasileiro 

No tocante às suas diferentes formas de manifestação nos dialetos brasileiros, 
há as observações presentes nos primeiros estudos de caráter dialetológico por 
Amaral (1920); Nascentes (1922); Aguiar (1937); Teixeira (1938; 1944) ou em trabalhos 
mais recentes de Rodrigues (1974), Aragão (s/d); Aguilera (s/d), que chamam, sobre-
tudo, a atenção para a ocorrência da despalatalização e da iotização, esta última 
incluída por Rossi (1970) entre os fenômenos.

A despalatalização do fonema /ʎ/ no português do Brasil consiste em um pro-
cesso fonético no qual o segmento perde sua característica palatal, ou seja, deixa 
de ser pronunciado na região do palato duro, dando margem à produção de uma 
série de variantes, entre as quais a consequente iotização e o apagamento total do 
segmento com redução da sílaba em que se encontra (MELO, 2008, p. 18). 

Dessa maneira, em determinados contextos, por facilidade ou relaxamento de 
articulação, o /ʎ/ pode perder o traço palatal, passando a ser articulado como al-
veolar [l], como iode [j] ou sofrer apagamento, desaparecendo (ARAGÃO, 2009, p. 
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168). Além destas, outras articulações são atribuídas a esse fonema nos estudos de 
diversos autores em diferentes regiões do país. 

Em conjunto, podem ser citados: lateral palatal [ʎ] – considerada socialmente 
como variante de prestígio –; lateral palatal seguida de semivogal [ʎj]; semivocaliza-
da ou iotizada [j]; lateral alveolar palatalizada [lj]; lateral alveolar [l]; zero fonético [ø] 
(SILVA, 2002, p. 64-65). Com relação a essas três variantes, Silva diz que, na articula-
ção da lateral palatalizada [lj], há o levantamento da ponta da língua em direção aos 
alvéolos (ou dentes incisivos superiores) e, concomitantemente, a região média da 
língua levanta-se em direção ao palato duro. Já na articulação da lateral palatal [ʎ], 
a parte média da língua levanta-se em direção ao palato duro e a ponta da língua 
encontra-se abaixada, próxima aos dentes frontais inferiores. Nos casos em que o 
[j] ocorre, tem- se uma articulação de qualidade vocálica de i ocupando a posição 
consonantal correspondente ao dígrafo “lh”.  

Aragão (1996) descreveu a realização do /ʎ/ do português falado em Fortaleza, 
a partir de uma amostra de seis informantes, dentro deles levantou ocorrências de 
despalatalização, iotização e apagamento, correlacionando-os com os contextos 
linguísticos em que foram produzidos. Os resultados de suas primeiras análises 
mostram as seguintes tendências: Iotização do /ʎ/ em sílabas medial e final de pa-
lavra; permanência do /ʎ/ seguidos de vogais abertas / a - ɛ - ɔ /; não ocorrência ou 
ocorrência com frequência mínima do apagamento do /ʎ/, da despalatalização do 
/ʎ > l/, da dupla iotização do /ʎ - ɲ > yy/.

Aragão (2009, p. 172) também analisou as diferenças diatópicas e as marcas 
do falar do Ceará, representado pela capital, Fortaleza, e da Paraíba, representada 
pela capital, João Pessoa, que, apesar de serem localidades distintas, apresentam, 
segundo ela, dados bastante semelhantes. Em outros estudos referentes aos esta-
dos da Paraíba e do Ceará, Aragão (1999, p. 17) e (2004, p. 38) levantou variantes de 
baixa frequência ou não ocorrências, como demonstra o quadro 02.



9

XXVI Jornada do Gelne

Quadro 02 – Ocorrências da palatal lateral 

OcORRÊNcIAS EXEmPLOS

dupla iotização [ʎ > yy] Galhinho [ga’ ʎ i ɲ u > ga’liyyu]

despalatalização simples do [y – l] Mulher [mu’ ʎ ε > mu’lε]; Bilha [‘biλa > ‘bila]

Apagamento do [ʎ] não ocorreu em nenhum caso.

Madureira (1999, p. 11-13) propôs uma reflexão sobre a vocalização da lateral 
palatal no português brasileiro e constatou que um bom número de falantes do gru-
po socialmente menos favorecido desconhecia a articulação da lateral palatal, ou 
seja, toda e qualquer palavra contendo a variável é sistematicamente pronunciada 
com a semivogal palatal, inclusive aquelas que integram as listas de pares mínimos 
do tipo teia – telha, vazia – vasilha.

Brandão (2007, p. 89-99) analisou a variação da lateral palatal na variedade 
popular de treze comunidades do Estado do Rio de Janeiro, com base em dados 
selecionados de 78 inquéritos e com apoio nos fundamentos teóricos e metodoló-
gicos da sociolinguística variacionista. A respeito do estudo sobre a variável (ʎ) na 
fala do Norte e do Noroeste fluminenses, a autora demonstrou que, do ponto de 
vista estrutural, [ʎ] está presente na fala de todos os informantes, concorrendo, 
sobretudo com [lj], a segunda variante mais produtiva. Ela observou, também, que, 
diante de [i], [ʎ] concorre com o cancelamento ou com [l], condicionado, sobretudo, 
pela presença da nasal palatal no vocábulo, não se observando, nesse contexto, as 
demais variantes.
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Análise e discussão dos resultados

De acordo com a análise e o programa Goldvarb X, foram encontradas 494 pro-
duções com as variantes dos fonemas ʎ, denominadas aqui de variantes “não-pa-
drão” do fonema palatal ʎ. Assim, considera-se, neste trabalho, despalatalização - a 
não realização da palatal segundo suas características articulatórias.   

  Os quadros, a seguir, apresentam os principais resultados alcançados com a 
rodagem dos dados no programa Goldvarb X. Tais resultados (pesos relativos) são 
apresentados em relação ao uso da variante despalatalizada (não-padrão), uma vez 
que esta foi especificada como aplicação da regra variável, portanto os números 
acima de 0,50, demonstrados nos quadros indicam nível de uso alto da variante 
focalizada, ou seja, a despalatalização.  

  Os quadros 01, 02, 03 e 04 apresentam o número total de ocorrências da 
variante (= N, o qual é apresentado em relação ao número total de ocorrências es-
tudadas), os percentuais e os pesos alcançados nas rodadas step up e step down do 
programa Goldvarb X. Os fatores selecionados como relevantes nessas rodadas fo-
ram: escolaridade, tonicidade, traço de articulação da vogal seguinte e extensão da 
palavra, os quais são analisados a seguir. 

No quadro 01, será apresentada a ocorrência do fenômeno da despalataliza-
ção em relação ao fator escolaridade.

Quadro 01: Despalatalização X fator escolaridade

Fator 
Escolaridade

    Palatalização    despalatalização Peso 
Relativo

N/Total % N/Total %

Analfabeto     14/155    9.0     141/155     91.0        0.73

 Fundamental    36/160   22.5     124/160     77.5       0.45

     médio    61/180  33.9    119/180     66.1     0.32

Fonte: A pesquisadora 
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Conforme apresenta o quadro, a variável fator escolaridade mostra-se favo-
rável à despalatalização, com relação à variante analfabeto, cujos resultados estão 
acima do ponto neutro, com 0,73 de peso relativo. Diferentemente, isso não ocorre 
com as outras variantes, que aparecem especificadas no mesmo quadro, pois tanto 
a variante ensino fundamental como ensino médio aparecem com pesos relativos 
desfavoráveis; a primeira com 0,45 e a segunda com 0,32.  Isso corrobora o que Vo-
tre (2004, p. 51) afirma sobre a importância da escola, quando ressalta que ela “atua 
como preservadora de formas de prestígio em face de tendências de mudança em 
curso nessas comunidades.” Nesse sentido, o mesmo autor afirma: 

veículo de familiarização a com a literatura nacional, a escola incute gos-
tos, normas padrões estéticos e morais em face da conformidade de 
dizer e de escrever. Compreendesse, nesse contexto, a variável nível de 
escolarização, ou escolaridade, como correlata aos mecanismos de pro-
moção ou resistência à mudança (VOTRE, 2004, p. 51). 

 Dessa forma, tem-se na variante ensino médio (ao contrário da variante anal-
fabeto) um alto nível de uso da forma palatalizada, da forma “padrão” dos fonemas, 
uma vez que o ensino tradicional e normativo da língua dita regras de “bom uso” da 
língua, considerando esta como estática e sua variação como “erro”.

Quanto ao fator tonicidade da sílaba, observa-se o quadro abaixo:

Quadro 02: Despalatalização X fator tonicidade

Fator 
Tonicidade

    Palatalização   despalatalização Peso 
Relativo

N/Total % N/Total %

Tônica 16/81 19 65/81 80 0.19

Átona 95/414 22.9 319/414 77.1 0.56

Fonte: A pesquisadora
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Como se observa no quadro, em posição átona ocorre um maior índice de des-
palatalização, com peso relativo de 0.56. Esse efeito, acima de 0.50, é favorecedor 
da variante despalatalizada. Já a variante tônica, mostra-se desfavorável à despala-
talização com um peso de 0.19. 

Segundo Silva (2010, p. 77): “uma silaba tônica ou acentuada é produzida com 
um pulso torácico reforçado. Portanto, na produção de uma silaba acentuada temos 
um jato de ar mais forte (em relação às silabas não acentuadas ou átonas)”. Nesse 
sentido, a sílaba tônica, por ser produzida com mais força, contribui para a perma-
nência da variante ʎ, a qual exige grande força articulatória. Já as sílabas átonas são 
mais relaxadas e, por isso, influenciam o enfraquecimento dos fonemas palatais, 
favorecendo a ocorrência de variantes não-padrão (y, l, ǉ, ø).      

Outro fator selecionado pelo Goldvarb como relevante foi o traço de articula-
ção da vogal seguinte, explicitado no quadro a seguir: 

Quadro 03: Despalatalização X fator traço de articulação da vogal seguinte

Traço de Articulação 
da vogal seguinte

Palatalização despalatalização     Peso
Relativo

   N/ Total      %    N/Total       %

Labial 61/187 32.6 126/187 67.4 0.30

dorsal 47/257 18.3 210/257 81.7 0.53

coronal 3/51 5 48/51 94 0.91

Fonte: A pesquisadora 

A variante Coronal corresponde às vogais anteriores “e” e “i”. Como se vê acima, 
ela possui o maior peso de 0.91, sendo, desse modo, o fator mais favorecedor da 
despalatalização. Sabe-se que, durante a articulação das vogais anteriores, a língua 
encontra-se posicionada à frente da cavidade bucal, portanto está afastada do arti-
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culador passivo durante a articulação dos fonemas palatais. Assim, tem-se a hipóte-
se de que a vogal anterior, encontrada logo após o fonema palatal, contribui para o 
enfraquecimento deste, uma vez que a língua (articulador ativo do fonema palatal) 
é impulsionada para frente, distanciando-se do palato duro (articulador passivo do 
fonema palatal).

O último fator selecionado pelo Goldvarb foi a extensão da palavra. Tem-se, 
abaixo, a ocorrência da despalatalização com relação a esse fator: 

 Quadro 04: Frequência e probabilidade da despalatalização,  para o fator extensão 
da palavra

Extensão da 
Palavra

    Palatalização   despalatalização Peso
Relativo

N/ Total % N/Total %

2 silabas 61/196 31.1 135/196 68.9 0.36

3 silabas 41/253 16.2 212/253 83.8 0.58

+ de 3 silabas 9/46 19 37/46 80 0.60

 
Fonte: A pesquisadora 

 Como se vê no quadro 04, o fator extensão da palavra / + de 3 sílabas: o peso 
relativo de 0.60 indica a contribuição desse fator no uso da variante despalatalizada. 
Esse efeito, acima de 0.50, pode ser interpretado como favorecedor da ocorrência 
da variante despalatalizada. Pode-se também afirmar que ela desfavorece a palata-
lização com uma frequência de 19% dentro dos dados levantados. Aragão (1992, p. 
4) sustenta que a despalatalização é resultado da “necessidade de rapidez e facilida-
de da articulação aliada ao relaxamento na articulação, ao descompromisso com o 
falar ‘correto’ a e à falta de conhecimentos básicos da língua”. 
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Por fim, nota-se que a escolaridade, tonicidade, traço de articulação da vogal 
seguinte e extensão da palavra são fatores que influenciaram a variação da lateral  
palatal de acordo com a análise dos dados, após a rodagem no programa Goldvarb 
X e, mais precisamente, a ocorrência da perda da articulação palatal, ocasionando, 
assim, a despalatalização. Acrescente-se que, apesar de a variante despalatalizada 
ser marcada socialmente, uma vez que é considerada como desprestigiada na socie-
dade, pode ser caracterizada como variação diastrática (social) devido à influência 
de fatores sociais, dentre eles, a escolaridade, visto que  tal fenômeno não se res-
tringe a uma região. 

 

Considerações finais

A pesquisa Sociolinguística tem mostrado as várias faces da língua. A variação 
linguística explica-se pelo contrato entre os diversos grupos étnicos e sociais nos 
diferentes períodos da história, ou seja, a variação não se explica apenas por fato-
res linguísticos, mas também por meio de fatores históricos, culturais e sociais. E, 
portanto, não existe um modo de falar melhor do que o outro. 

A pesquisa variacionista, com certeza, tem um importante papel social, além 
de linguístico, uma vez que estes estudos proporcionam uma visão mais critica, 
ou seja, uma visão realista da língua. Não é novidade que a língua portuguesa, 
assim como as outras línguas naturais, passou e passa por modificações desde a 
antiguidade, por ser a língua um produto social e, portanto, variar de acordo com 
as mudanças sociais e temporais da sociedade. 

Nesse sentido, pesquisas como esta, realizada sobre o comportamento so-
ciolinguístico da lateral palatal /ʎ/ no falar teresinense, são importantes para a 
aceitação, a valorização, a descrição e o conhecimento das diversas variações do 
português brasileiro, possibilitando uma nova maneira de ver o fenômeno linguís-
tico, sem preconceitos.

Nesta pesquisa percebe-se a fala despreocupada dos teresinenses quanto à 
realização das palatais, as quais exigem certo esforço articulatório. Sabe-se que a 
palatalização é resultado do contato línguo-palatal, o que não ocorre com frequ-
ência na cidade de Teresina, visto que os falantes tendem a relaxar a articulação 
dos fonemas estudados, ocasionando, assim, sua despalatalização.   
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Finalizando, cabe registrar que os resultados aqui encontrados, embora ain-
da em pequeno número, podem ser ampliados e até comparados aos de diversos 
autores aqui elencados, embora, em alguns aspectos, divirjam destes, servem de 
amostra de pesquisa no tocante à realização do segmento lateral palatal falado na 
capital Teresina.
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ComuniCação individual

A PROduÇÃO dAS cONSOANTES OcLuSIvAS dO INgLÊS 
POR FALANTES NATIvOS E bRASILEIROS: A RELAÇÃO 
ENTRE duRAÇÃO E SOLTuRA

mIchAEL dOugLAS SILvA dIAS (uESb)

Introdução

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos recentemente no que se refere aos 
segmentos consonantais em posição de onset e coda silábicos em língua inglesa, por 
parte de aprendizes de inglês como segunda língua/língua estrangeira (ABRAMSON; 
TINGSABADH, 1999; BETTONI-TECHIO, 2005; DAVIDSON, 2011; FULLANA; MORA, 
2009; SOLÉ, 2003). Estas pesquisas estudam o componente fonético-fonológico do 
inglês com base em suas realizações fonéticas e configurações fonotáticas, as quais 
são sistematicamente distintas dos padrões existentes no português brasileiro (do-
ravante PB). Um fenômeno bastante recorrente no inglês diz respeito à ocorrência 
de consoantes oclusivas em coda silábica final, o qual, por sua vez, não ocorre no 
PB. Quando do aprendizado do inglês como língua estrangeira, este fator pode ge-
rar contexto para processos de apagamento ou ressilabificação (AVERY; EHRLICH, 
1992; PEROZZO, 2013).

Segundo Perozzo (2013), em termos de produção e realização, os segmentos 
oclusivos apresentam um comportamento fonético-fonológico bastante caracterís-
tico, podendo ser produzidos com soltura audível, com soltura audível moderada, 
sem soltura audível ou, até mesmo, podem não ser produzidos, caracterizando apa-
gamento (DAVIDSON, 2011).

A manifestação fonética da não soltura audível em codas finais do inglês pode 
implicar dificuldades para os aprendizes brasileiros identificarem e distinguirem de-
terminadas consoantes oclusivas quando da fala contínua. Abramson e Tingsaba-
dh (1999) exemplificam este fator a partir das palavras rap [́ ɽӕp], rack [́ ɽӕk] e rat 
[́ ɽӕt], as quais, se forem produzidas com a realização das oclusivas em coda sem 
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soltura audível, podem não ser interpretadas como perceptualmente distintas pe-
los aprendizes brasileiros, visto que a não soltura do item na coda possivelmente 
minimize o entendimento do item lexical a que se refere.

Levando-se em consideração que, no inglês, as consoantes oclusivas, quando 
em coda, podem ser produzidas de maneiras distintas (com soltura, sem soltura, 
soltura moderada), pergunta-se: como os brasileiros aprendizes de inglês produzem 
estes segmentos, em onset e em coda silábicos? As hipóteses aqui levantadas são as 
seguintes:

(1) o falante nativo do inglês produz de maneiras diferentes a mesma consoan-
te estando em onset ou em coda na sílaba; ou seja, numa palavra como bob [́ bɑb], 
a oclusiva bilabial [b] em posição de onset apresentaria uma duração maior que a 
mesma oclusiva em posição de coda. Essa hipótese advém do fato de que, apesar 
de não constituir uma regra categórica no inglês, as oclusivas em posição de coda 
final tendem a ser produzidas sem soltura audível;

(2) o falante brasileiro produz da mesma maneira estas consoantes em onset e 
em coda, já que não possui esse uso para as consoantes em coda em sua L1; ou seja, 
numa palavra como bob [́ bɑb], a oclusiva bilabial [b] em posição de onset apresen-
taria uma duração igual/similar à duração da mesma oclusiva em posição de coda;

(3) as consoantes em posição de coda produzidas por brasileiros aprendizes de 
inglês apresentam valores que são próximos ou iguais aos valores das consoantes 
em posição de onset produzidas por falantes nativos do inglês.

A motivação desse fato viria, então, do pressuposto de que os brasileiros apren-
dizes de inglês, no momento da produção das consoantes oclusivas em posição de 
coda silábico, tendem a realizar plenamente o segmento, o que significa dizer, no 
caso das oclusivas, que o falante chega a produzi-las com soltura audível, o que 
contrastaria com a realização feita pelo falante nativo, que, em codas silábicos, pro-
duziria a consoante oclusiva com soltura moderada ou sem soltura audível. 

Considerando-se tais pressupostos, o objetivo geral deste trabalho é verificar 
como se dá a produção das oclusivas do inglês por brasileiros aprendizes de inglês, 
no que se refere à produção destas consoantes em posição de onset e coda simples 
em final de palavra.



19

XXVI Jornada do Gelne

material e método

A metodologia utilizada consistiu, primeiramente, na elaboração de um corpus 
formado por 24 palavras em inglês, as quais apresentam estrutura silábica do tipo 
CVC, sendo que tanto a posição de coda quanto a posição de onset são ocupadas por 
consoantes oclusivas, conforme Quadro 1:

Quadro 1: Palavras inglesas com estrutura CVC, formadas pelas consoantes 

oclusivas em posição de onset e coda silábicos.

01 pack [´pæk]
02 pig [´pɪg]
03 pit [´pɪt]
04 pub [´pʌb]
05 back [´bæk]
06 bed [´bεd]
07 bet [´bεt]
08 bob [´bɑb]
09 tab [´tæb]
10 tag [´tæg]
11 tip [´tɪp]
12 tuck [´tʌk]
13 deck [´dεk] 
14 deed [´did]
15 deep [´dip]
16 dog [´dɑg]
17 cab [´kæb]
18 cat [´kæt]
19 cup [´kʌp]
20 kid [´kɪd]
21 gap [´gæp] 
22 gig [´gɪg]
23 good [´gʊd]
24 got [´gɑt]
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Foram selecionados três falantes nativos de inglês e três falantes nativos do 
português e aprendizes de inglês como L2 (estudantes universitários), todos ho-
mens, sem problemas de fala e sem uso de prótese, com boa dicção e idades entre 
18 e 35 anos. Os brasileiros falantes de inglês foram selecionados seguindo o seguin-
te critério: três aprendizes de nível inicial, três aprendizes de nível intermediário, e 
três aprendizes de nível avançado, estudantes do curso de Letras da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.

As palavras do Quadro 1 foram inseridas em frases-veículo do tipo (I say “X” 
today), transcritas individualmente em cartões brancos e apresentadas a cada infor-
mante individualmente, com um intervalo de tempo determinado entre uma frase 
e outra. Todas as gravações ocorreram numa câmera acusticamente isolada, no La-
boratório de Pesquisa e Estudos em Fonética e Fonologia (LAPEFF), da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), através de um programa de computador 
chamado Audacity 2.0.5, com o intuito de preservar o sinal acústico de boa quali-
dade. Depois disso, as palavras que constituem o corpus deste estudo foram men-
suradas quanto à duração das consoantes oclusivas por meio do software Praat, 
desenvolvido por Boersma e Weenink (2002), o qual possibilita a segmentação da 
palavra da frase e a mensuração de diversos parâmetros acústicos.

Dado que a duração segmental pode variar de acordo com vários fatores (acen-
to, qualidade vocálica, grau de ênfase, velocidade de fala, etc.), a variável mensurada 
neste trabalho foi a duração relativa. Neste trabalho, a duração relativa foi obtida 
por meio da razão entre a duração absoluta, em milissegundos, do segmento con-
sonantal (oclusivas) sobre a duração total da palavra, multiplicada por 100. O resul-
tado deste cálculo demonstra a porcentagem de ocupação das oclusivas (tanto em 
posição de onset quanto de coda) dentro da palavra.

Para analisar os dados obtidos a partir da mensuração das durações relativas, 
foi realizado, por meio do software de análise estatística BioEstat, versão 5.3, o teste 
estatístico Anova – um critério para casos em que não houve diferença de variância; 
e o teste Kruskal-Wallis, para casos de variâncias desiguais. Ambos os testes são usa-
dos para comparar se as médias de dois conjuntos de dados apresentam diferença 
significativa ou não. Por meio desses testes estatísticos, foi possível avaliar se as 
durações das oclusivas apresentavam diferença significativa quando ocupam a po-
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sição de onset e coda silábicos. Os valores das médias relativas foram considerados 
diferentes entre si para valores de p ≤ 0,05 com α = 0,05.

Resultados e discussões

A produção de consoantes oclusivas em posição de onset e coda silábicos 
por americanos

No inglês, as oclusivas em posição de coda final de palavra tendem a ser produ-
zidas sem uma explosão audível de ar, como em cap, fit, back, bad, led e lag (LADEFO-
GED, 1993) e, de acordo com trabalhos diversos (JOHNSON, 1997; CARDOSO, 2004; 
BECKMAN, 1990; PEROZZO, 2012), esse fenômeno acarreta diferenças duracionais 
dessas consoantes, se comparadas com a duração das mesmas quando estão em 
posição de coda medial ou em posição de onset, seja inicial ou medial.

No entanto, o fenômeno da não-soltura de consoantes oclusivas finais não se 
constitui como um fenômeno categórico na língua inglesa, e os dados a seguir cor-
roboram essa análise, pois, de acordo com o parâmetro acústico de duração das 
consoantes oclusivas, tanto na posição de onset quanto na posição de coda (ver 
Tabela 1), verificamos que essas consoantes apresentam, de maneira geral, valores 
distintos nas duas posições quando pronunciadas por falantes nativos (americanos) 
do inglês.

Esses dados confirmam a nossa hipótese inicial de que os falantes nativos do 
inglês produziriam essas consoantes de maneiras distintas em onset e coda silábi-
cos, porque, segundo Selkirk (1982), as consoantes oclusivas, em posição de coda 
final, podem variavelmente ser produzidas sem soltura audível, o que não acontece 
quando elas ocupam a posição de onset.
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Tabela 1: Média da duração relativa (DR) de oclusivas em posição de onset e posição de coda 
realizadas por falantes nativos do inglês e respectivos valores de p.

Sujeitos
Americanos 

(SA)

consoantes dR em onset 
(%)

dR em coda 
(%)

p

SA1

[p] 29,5 23,2 0,002 s

[b] 21,0 22,4 0,91 ns

[t] 29,0 23,0 0,021 s

[d] 23,8 18,8 0,035 s

[k] 28,1 23,2 0,034 s

[g] 23,3 19,1 0,032 s

SA2

[p] 30,4 24,4 0,008 s

[b] 22,2 24,9 0,435 ns

[t] 27,0 21,8 0,009 s

[d] 23,2 24,5 0,817 ns

[k] 29,6 25,1 0,006 s

[g] 25,3 21,7 0,008 s

SA3

[p] 38,8 20,3 0,0001 s

[b] 27,1 16,0 0,0001 s

[t] 38,6 18,9 0,0001 s

[d] 25,2 24,7 0,794 ns

[k] 38,3 23,7 0,001 s

[g] 29,6 14,4 0,0001 s

média geral 28,0 21,0 0,0001 s

OBS: s = significativo p ≤ 0,05 (α=0,05)
ns = não significativo p ≥ 0,05 (α=0,05)

Fonte: elaboração própria
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A Tabela 1 mostra que, de maneira geral, os valores de p são significativos para 
os três informantes americanos desta pesquisa, o que implica dizer que, de fato, as 
consoantes oclusivas, quando produzidas em posição de onset, ocupam uma mar-
gem bem maior da palavra do que as oclusivas produzidas em posição de coda 
(média geral de 28% para o onset e 21% para a coda, com p=0,0001). Isso decorre 
provavelmente do fato de as oclusivas em posição de onset de sílaba tônica em in-
glês serem produzidas com aspiração, o que acarreta maior duração.

Podemos inferir, portanto, que a duração segmental das oclusivas mantém 
uma relação proporcional com o fato dessas consoantes serem produzidas com 
soltura audível, com soltura moderada ou sem soltura audível. A tendência aqui 
observada é a de que a duração das oclusivas produzidas com soltura audível seja 
maior do que a duração daquelas produzidas com soltura moderada, que, por sua 
vez, é maior do que a duração das oclusivas produzidas sem soltura audível.

A produção de consoantes oclusivas em posição de onset e coda 
silábicos por brasileiros aprendizes de inglês

Nível Inicial

Existem, na literatura, diversos trabalhos voltados para o aprendizado de in-
glês como L2 que apontam para a possibilidade de produção de consoantes oclu-
sivas em posição de coda com uma soltura moderada ou até mesmo sem soltura 
audível, a depender do nível dos aprendizes, da qualidade do input e da maneira 
como eles são instruídos em relação ao trabalho de pronúncia (GOAD; KANG, 2002; 
BETTONI-TECHIO, 2005).

No entanto, os dados da Tabela 2 produzidos por esta pesquisa mostram que, 
para os sujeitos brasileiros aprendizes de inglês em estágio inicial, as oclusivas em 
posição de coda apresentam valores duracionais que são robustamente maiores do 
que os valores duracionais das mesmas oclusivas em posição de onset. Como pro-
pusemos, na seção anterior, que a duração segmental das oclusivas mantém uma 
relação proporcional com o fato dessas consoantes serem produzidas com soltura 
audível, com soltura moderada ou sem soltura audível, percebemos que, para estes 
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aprendizes em nível inicial, o que ocorre na maioria absoluta dos casos é a produção 
das oclusivas em posição de coda com soltura audível.  

 Conforme pode-se verificar na Tabela 2, todas as médias da duração relativa 
das oclusivas em coda são, sem exceção, bem superiores às médias da duração re-
lativa das oclusivas em onset.

Tabela 2: Média da duração relativa (DR) de oclusivas em posição de onset e posição de coda 
realizadas por brasileiros aprendizes do inglês (Nível Inicial) e respectivos valores de p.

Sujeitos
brasileiros 

(Sb)

consoantes dR em onset 
(%)

dR em coda 
(%)

p

Sb1

[p] 22,5 33,8 0,0001 s

[b] 21,2 29,8 0,0002 s

[t] 23,1 34,8 0,0001 s

[d] 23,3 31,3 0,0001 s

[k] 25,5 33,9 0,0001 s

[g] 21,5 29,7 0,0015 s

Sb2

[p] 19,6 34,2 0,0001 s

[b] 19,6 30,4 0,0001 s

[t] 21,1 36,0 0,0001 s

[d] 19,2 33,4 0,0001 s

[k] 21,9 33,5 0,0001 s

[g] 18,2 32,7 0,0001 s

Sb3

[p] 24,0 34,7 0,0001 s

[b] 22,1 30,0 0,0001 s

[t] 24,1 36,7 0,0001 s

[d] 23,7 29,7 0,0009 s

[k] 26,7 36,2 0,0001 s

[g] 21,3 29,6 0,0018 s

média geral 21,0 32,0 0,0001 s

OBS: s = significativo p ≤ 0,05 (α=0,05). Fonte: elaboração própria
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Conforme posto inicialmente, prevíamos que os brasileiros em estágio inicial 
de aprendizagem produziriam as oclusivas com valores duracionais que fossem si-
milares para a posição de onset e coda. No entanto, o que os dados da Tabela 2 
revelam é que esses valores são significativamente distintos (média geral de 21% 
para o onset e 32% para a coda, com p=0,0001). Ao compararmos as tabelas 1 e 2, 
verificamos que as oclusivas em posição de coda produzidas por brasileiros apren-
dizes de inglês apresentam valores que são similares aos valores das oclusivas em 
posição de onset produzidas por falantes nativos do inglês, o que, de fato, reflete a 
sobreposição da fonologia do PB à do inglês no início da aprendizagem.

Dessa maneira, em posição de coda, verificamos que a duração das oclusivas 
é bem maior quando pronunciada por brasileiros em estágio inicial, o que reforça a 
nossa hipótese de que os brasileiros tendem a transferir o padrão de pronúncia de 
sua L1 para a L2. Nesse caso, pode-se afirmar que há uma maior duração do VOT 
e um gesto de articulação mais marcado se comparado com a produção do falante 
nativo de inglês, uma vez que, para o americano, o mais comum, nesta posição, é 
a ocorrência de oclusivas produzidas sem soltura audível (ou no máximo soltura 
audível moderada), ao passo que, para os brasileiros aprendizes de inglês em nível 
inicial, o que parece ser mais comum é a ocorrência de oclusivas produzidas com 
soltura audível.

Nível Intermediário (Médio)

Ao observarmos os dados presentes na Tabela 3 (a qual apresenta as médias 
da duração relativa das ocorrências dos aprendizes de nível intermediário), ratifi-
camos o fato de que realmente a duração das consoantes oclusivas em posição 
de coda supera consideravelmente a duração das oclusivas em posição de onset, 
quando pronunciadas por brasileiros aprendizes de inglês (média geral de 22,5% 
para o onset e 32,5% para a coda, com p=0,0001). Nossa hipótese inicial de que eles 
produziriam tais consoantes com valores duracionais do onset próximos aos valores 
duracionais da coda já pode ser desconsiderada, então.
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Tabela 3: Média da duração relativa (DR) de oclusivas em posição de onset e posição 
de coda realizadas por brasileiros aprendizes do inglês (Nível Intermediário) e 

respectivos valores de p.

Sujeitos
brasileiros (Sb)

consoantes dR em onset 
(%)

dR em coda 
(%)

p

Sb4

[p] 20,4 31,0 0,0001 s

[b] 17,2 26,2 0,0007 s

[t] 22,1 36,2 0,0001 s

[d] 18,5 33,8 0,0001 s

[k] 21,2 35,0 0,0001 s

[g] 17,5 32,5 0,0001 s

Sb5

[p] 23,8 35,3 0,0001 s

[b] 27,6 30,0 0,140 ns

[t] 26,8 38,6 0,0002 s

[d] 24,0 32,0 0,0003 s

[k] 26,3 41,7 0,0001 s

[g] 25,3 32,1 0,0463 s

Sb6

[p] 22,1 33,3 0,0001 s

[b] 24,6 34,1 0,068 ns 

[t] 24,5 28,6 0,0003 s

[d] 23,5 32,1 0,0002 s

[k] 23,0 27,0 0,0139 s

[g] 24,2 34,2 0,0001 s

média geral 22,5 32,5 0,0001 s

OBS: s = significativo p ≤ 0,05 (α=0,05)
ns = não significativo p ≥ 0,05 (α=0,05)

Fonte: elaboração própria

Nível Avançado

Até então, pudemos verificamos que a soltura audível da oclusiva, apontada 
em nossos dados através de uma maior duração segmental, constitui um padrão 
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frequente na produção dos brasileiros aprendizes de inglês, padrão esse encontra-
do inclusive no nível mais alto de proficiência na L2. Esse fato pode ser confirmado 
ao analisarmos os dados da Tabela 4:

Tabela 4: Média da duração relativa (DR) de oclusivas em posição de onset e posição de coda 
realizadas por brasileiros aprendizes do inglês (Nível Avançado) e respectivos valores de p.

Sujeitos
brasileiros (Sb)

consoantes dR em onset 
(%)

dR em coda 
(%)

p

Sb7

[p] 21,5 32,0 0,0001 s

[b] 23,5 33,1 0,0001 s

[t] 24,9 30,3 0,0003 s

[d] 25,6 32,1 0,0001 s

[k] 26,0 28,6 0,0461 s

[g] 26,5 29,5 0,052 ns

Sb8

[p] 20,7 29,8 0,0005 s

[b] 23,7 23,3 0,622 ns

[t] 25,5 31,0 0,0007 s

[d] 20,4 25,5 0,0239 s

[k] 27,2 28,3 0,247 ns

[g] 20,3 25,6 0,0008 s

Sb9

[p] 22,4 25,0 0,203 ns

[b] 21,4 26,3 0,0038 s

[t] 27,3 30,4 0,156 ns

[d] 24,5 24,1 0,908 ns

[k] 27,0 30,1 0,112 ns

[g] 28,3 26,7 0,643 ns

23,0 28% 0,0005 s

OBS: s = significativo p ≤ 0,05 (α=0,05)
ns = não significativo p ≥ 0,05 (α=0,05)

Fonte: elaboração própria
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A análise das tabelas 2, 3 e 4 nos leva à conclusão de que os informantes brasi-
leiros aqui considerados tendem a produzir os segmentos oclusivos em posição de 
coda com uma soltura audível, independentemente do nível de proficiência.

O Gráfico 1 nos proporciona um retrato dos fatos apresentados neste trabalho. 
Para os americanos (falantes nativos do inglês), a produção das oclusivas apresenta 
maior duração no onset do que na coda. Isso revela que, nas amostras aqui analisa-
das, as oclusivas foram produzidas sem soltura audível na maioria das ocorrências. 
Para os brasileiros, podemos visualizar que as oclusivas do inglês são pronunciadas 
com maior duração quando estão em posição de coda, o que demonstra que es-
ses segmentos são geralmente produzidos com soltura audível. Podemos verificar 
também que a produção da oclusiva com soltura audível em coda se dá de maneira 
praticamente idêntica para os níveis inicial e medial (intermediário), caindo apenas 
um pouco (mas ainda não de maneira significativa) no nível avançado.

Gráfico 1: Média geral da duração relativa produzida dos falantes nativos do inglês (FNI), 
aprendizes de nível inicial (ANI), aprendizes de nível médio (ANM) e aprendizes de nível 

avançado (ANA) 
Fonte: elaboração própria.
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Considerações finais

 Aprender outra língua implica sobrepor dois sistemas fonológicos diferentes, 
e, quanto mais acurado o conhecimento sobre essas duas fonologias, por parte do 
professor, melhores serão os resultados com o aluno. É preciso considerar como 
fundamental o papel da instrução explícita no processo de ensino/aprendizagem de 
uma língua estrangeira, principalmente no que tange ao ensino de pronúncia.

 O que os nossos dados revelaram é que, quando pronunciadas por brasilei-
ros aprendizes de inglês, a duração das consoantes oclusivas em posição de coda 
supera consideravelmente a duração das oclusivas em posição de onset. Ou seja, 
nossa hipótese inicial de que eles produziriam tais consoantes com valores dura-
cionais no onset próximos aos valores duracionais na coda foi refutada, já que, por 
não saberem como lidar fonologicamente com uma oclusiva em coda, o aprendiz 
brasileiro inconscientemente (por suposto) a colocaria em uma posição de ênfase 
fonética, o que explicaria a duração ainda maior do que as mesmas oclusivas em 
posição de onset. 

Para os americanos, a produção das oclusivas apresenta maior duração no on-
set do que no coda, e isso revela que, apesar de não ser uma regra categórica no in-
glês, as oclusivas foram produzidas sem soltura audível na maioria das ocorrências 
em coda silábico, diferentemente do que acontece nas produções realizadas pelos 
brasileiros desta pesquisa, independentemente do nível.

Desse modo, devemos ver a produção de oclusivas com soltura audível por 
parte dos aprendizes como formas também possíveis na L2, e não como formas 
que precisam ser erradicadas em um contexto de ensino-aprendizagem. Esta, por-
tanto, é uma ferramenta que pode ser utilizada nas aulas de língua inglesa de modo 
a dinamizar o aprendizado da pronúncia das codas oclusivas do inglês.
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ComuniCação individual

A RELAÇÃO ENTRE ORTOgRAFIA E FONOLOgIA 
NA “EScRITA dO bARuLhO”

NATÁLIA cRISTINE PRAdO (uNIR)

Introdução

O intuito desta pesquisa é pesquisar onomatopeias a partir dos quadrinhos 
nacionais, observando a relação entre ortografia e fonologia que se estabelece na 
escrita dessas expressões, que Cagliari (1993, p. 616) chama de “escrita do barulho”. 
Trabalhos com sobre a linguagem verbal nos quadrinhos são importantes, pois ain-
da são poucos os trabalhos que se dedicam a observar, enquanto sistema, a lingua-
gem verbal presente nessas nesse tipo de material.  

Segundo com Vergueiro (2005, p. 17), na década de 1970, muitos estudiosos 
simplesmente não consideravam dignos de atenção os pesquisadores interessados 
por histórias em quadrinhos (ou HQs), de modo que havia um consenso de que as 
HQs “definitivamente não pertenciam ao meio acadêmico”. Ademais, segundo Ra-
mos (2012, p. 13), levar histórias em quadrinhos para a escola era algo, até pouco 
tempo atrás, intolerável. 

Entretanto, atualmente, além de despertarem interesses acadêmicos, os qua-
drinhos foram incluídos no Parâmetro Curricular Nacional (PCN), sendo bem-vindos 
em nossas salas de aula e marcando presença constante em provas de vestibulares 
e concursos. Todavia, podemos dizer que, ainda hoje, são poucos os estudos que 
realizam análises fonológicas, morfológicas, sintáticas ou lexicais do Português Bra-
sileiro (doravante PB) a partir da linguagem dos quadrinhos.
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Todavia, embora o interesse em torno desse hipergênero1 tenha aumentado, 
ainda são poucos os trabalhos da área de Linguística que se dedicam a observar, a 
linguagem verbal presente nas HQs, tirinhas, charges e outros tipos de quadrinhos. 
Desse modo, podemos dizer que, ainda hoje, são poucos os estudos que realizam 
análises fonológicas, morfológicas, sintáticas ou lexicais do PB a partir da linguagem 
dos quadrinhos2. 

Portanto, com essa pesquisa, esperamos colaborar com os estudos sobre a 
linguagem verbal presente nos quadrinhos brasileiros. 

Procedimentos metodológicos e análise dos dados

Em meio aos estudos que observam a linguagem dos quadrinhos, há alguns tra-
balhos (como Eguti, 2001; Passarelli, 2004 e Ramos, 2005) que ressaltam os aspectos 
da oralidade ali representada. Segundo essas pesquisas, sobretudo Eguti (2001), po-
demos notar que os diversos tipos de quadrinhos são um terreno fértil para a repre-
sentação da língua falada, bem como dos demais elementos que a constituem como 
gestos, voz e outros. Ramos (2006, p. 1580) acredita que os quadrinhos simulam as 
várias características da língua falada, de modo que os balões representam os turnos 
conversacionais e “o formato das letras e o contorno dos balões indicariam tom de 
voz mais elevado, mais baixo, a emoção sentida no momento da fala do personagem”.

1. Compartilhamos, neste trabalho, da linha teórica de Cagnin (1975), Mendonça (2002) e Ramos (2005, 
2006, 2012), que veem os quadrinhos como um hipergênero (termo usado por Maingueneau em diver-
sas obras, como Mainguenau, 2006), o que significa dizer que o termo “quadrinhos” é um rótulo que 
agrega diferentes gêneros, cada um com suas particularidades. Assim, “um hipergênero anteciparia 
informações textuais ao leitor e ao produtor e funcionaria como um guarda-chuva para diferentes gê-
neros, todos autônomos, mas com características afins” (RAMOS, 2009, p. 366). Ramos (2009, p. 362) 
explica que “podem ser abrigados dentro do hipergênero chamado quadrinhos os cartuns, as charges, 
as tiras cômicas, as tiras cômicas seriadas, as tiras seriadas e os vários modos de produção das histórias 
em quadrinhos”.

2. Ramos (2007, p. 1576) explica que há vários trabalhos sobre quadrinhos pertencentes à área de Co-
municação que enfocam as características da linguagem desses gêneros enquanto veículos de comu-
nicação de massa. O autor acrescenta que os estudos pertencentes à área da Linguística só ganharam 
força na segunda metade da década de 90 e fortaleceram-se definitivamente neste século. O pesquisa-
dor observou 11 anos (de 1995 a 2005) de publicações da Revista Estudos Linguísticos e notou que havia 
apenas 10 artigos sobre quadrinhos. Com relação à temática desses estudos, Ramos (2007, p. 1575) 
notou que “que as abordagens convergem para quatro campos temáticos: oralidade, gênero, educação 
e estratégias textuais, discursivas ou semióticas de formação de sentido”. 
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Levando em consideração o estudo de Eguti (2001), que notou que, no fim dos 
anos 90, a “Turma da Mônica” apresentava uma fala bastante fiel ao coloquial, acre-
ditamos que seja possível observar nos quadrinhos nacionais algumas tendências 
atuais do PB, pois, ao simularem a língua oral, os quadrinhos apresentam uma lin-
guagem rica em expressividade e inovação linguística, e tornam-se, assim, um exce-
lente material de estudos para analisar fenômenos linguísticos típicos da fala oral, 
como adaptações fonológicas de estrangeirismos, gírias, processos morfofonológi-
cos que ocorrem na formação de palavras, processos fonológicos típicos da língua 
oral (como supressão e fusão de sons), entre outros fatos que podem transparecer 
a partir da ortografia flexível e informal dos quadrinhos atuais. 

Com relação à metodologia, para esse trabalho, foram observadas, a partir das 
revistas “Turma da Mônica” (Mônica 11, Cebolinha 11, Magali 11, Cascão 11, Chico Bento 
11 e Turma da Mônica 11), 60 histórias em quadrinhos e coletadas 162 onomatopeias. 
Como são muitas palavras, no quadro 1, abaixo, podemos ver apenas uma amostra 
dos vocábulos coletados e a maneira como se dá a organização das onomatopeias 
em nosso estudo. 

Quadro 1 - Amostra de vocábulos coletados

ONOMATOPEIAS

Itens e variantes 
ortográficas

Ocorrências/publicação Referência; 
contexto

Cablam 1/ cEbOLINhA 11, p. 15 Som de caixa 
sendo jogada no 
chão

Cabrum 2/ cAScÃO 11, p. 25, 66 Som de Trovão

Caham 1/ cEbOLINhA 11, p. 48 – 1/
mAgALI 11, p. 16 – 1/ mÔNIcA 
11, p. 62

Som feito para 
chamar a atenção

Caplof 1/ cEbOLINhA 11, p. 63 Som de batida no 
carro

Capof 1/ mÔNIcA 11, p. 62 Som de agressão 
física
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Catablam 1/ TuRmA dA mÔNIcA 11, p. 6 Som de queda 

Glin 3/ mAgALI 11, p. 57 Som de celular 
recebendo e-mail

Glu 2/ mÔNIcA 11, p. 27 Som de ingestão de 
bebida 

Glup 2/ cAScÃO 11, p. 61; 63 – 1/ 
chIcO bENTO 11, p. 3 – 3/ 
mÔNIcA 11, p. 24; 62; 64 – 4/ 
TuRmA dA mÔNIcA 11, p. 13; 
16; 21; 48

Som de engasgo 

Nham 1/ TuRmA dA mÔNIcA 11, p. 22 Som de 
personagem 
salivando

Pinc 1/ mAgALI 11, p. 10 Som de cutucão 

Cococoricóóóó!! 1/ chIcO bENTO 11, p. 38 Som de galo 
cantando

Crac 1/ cAScÃO 11, p. 60 Som de carrinho 
quebrando

Crash 1/ cEbOLINhA 11, p. 54 Som de espelho 
quebrando

Crec (creec) 1/ cAScÃO 11, p. 60 – 1/ chIcO 
bENTO 11, p. 51

Som de carrinho 
quebrando

Cri 3/ mÔNIcA 11, p. 55 Som de grilo

Crinch 1/ chIcO bENTO 11, p. 61 – 1/ 
mAgALI 11, p. 38 – 1/ TuRmA dA 
mÔNIcA 11, p. 19

Som de carro 
estacionando; som 
de parada abrupta 
de personagem; 
som de javali

Ding dong 3/ mÔNIcA 11, p. 3; .5; 7 – 2/ 
TuRmA dA mÔNIcA 11, p.11 – 

Som de Campainha 

Dlim 3/ cEbOLINhA 11, p. 60 Som do trenó do 
papai noel

Como se pode notar, o quadro está organizado em três colunas, sendo que 
na primeira coluna colocamos as onomatopeias e suas variantes ortográficas, na 
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segunda coluna organizamos o número de ocorrências por publicação, apontando 
o número das páginas em que estão e, por fim, na terceira estão apontadas as refe-
rências de sentido e de contexto. 

Após a coleta das onomatopeias, passamos a analisar a relação entre fonologia 
e ortografia. Como nosso estudo se propõe a observar onomatopeias, fez-se neces-
sário, primeiramente, rever algumas definições clássicas para esse termo. As ono-
matopeias são classificadas por Alves (1990) como sendo um tipo de neologismo 
fonológico, o que significa, do ponto de vista da autora, que esse tipo de neologia 
supõe a “criação de um item léxico cujo significante seja totalmente inédito, isto é, 
tenha sido criado sem base em nenhuma palavra já existente” (ALVES, 1990, p. 11). 
A autora acrescenta que esse tipo de neologismo é raro em todas as línguas e está 
calcado em significantes inéditos. 

Entretanto, ela reforça que “a formação de palavras onomatopaicas não é to-
talmente arbitrária, já que ela se baseia numa relação, ainda que imprecisa, entre a 
unidade léxica criada e certos ruídos ou gritos (ALVES, 1990, p.12)”. A autora explica 
que esse recurso procura reproduzir um som, o que “impossibilita que seu signifi-
cante seja imotivado” (ALVES, 1990, p. 12). Para ela, esse recurso é bastante produti-
vo em certas linguagens, como, por exemplo, em histórias em quadrinhos. Embora 
as reflexões da autora sejam válidas, essa explicação, que afirma que uma palavra 
onomatopaica é criada a partir de “ruídos ou gritos”, não nos parece ser o caso mais 
comum nas línguas. 

Sandmann (1997, p. 22), ao comentar os artifícios de ampliação do léxico do PB, 
afirma que a língua faz uso de três recursos para ampliar seu vocabulário, sendo 
que dois deles são marginais. De acordo com o autor, os recursos secundários são 
os empréstimos de outras línguas e a “criação do nada” – que nada mais é do que a 
formação de palavras através de fonemas ou sílabas já existentes na língua (como 
dizer “tututu” – onomatopeia para o som de quando cai uma ligação telefônica). 
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Esse processo usado pelo autor nos parece pouco adequado, afinal esse tipo de for-
mação de palavras envolve a mimetização de sons do mundo, apoiando-se nas pos-
sibilidades fonológicas de uma língua. Assim, essas criações não surgem “do nada” 
e, sim, das opções fonológicas do idioma. Desse modo, a definição de Alves (1990), 
apresentada anteriormente, mesmo sem ser a ideal, mostra-se mais adequada do 
que a definição de Sandmann. 

Cagliari (1993, p. 618-619) enxerga nas expressões onomatopaicas um retrato 
de regras e tendências da língua: 

Por que falamos ‘blá-blá-blá, rarará’ com três repetições de um monos-
sílabo ou ‘lero-lero, lenga-lenga’ com duas repetições de dissílabo? Cer-
tamente está aí uma tendência da língua. O mesmo se observa colocan-
do acento na fala dessas expressões. As formas variantes: ‘tchigum e 
tigum, tóim, tóin e tóing’ sem dúvida revelam formas alofônicas típicas 
da fonologia da língua. A forma ‘tigum’, hoje, está sendo mais usada re-
presentando mesmo a pronúncia palatalizada que está se espalhando 
pelo país. A escrita de formas como ‘tac, slap, crak, vapt’, e não ‘taque, 
eslape, craque, vápite’ não é só questão de (orto)grafia. Será que não re-
velam também tendências rítmicas e fonológicas da língua? A evidência 
da duração da formação da tonicidade também é claramente represen-
tada na escrita do barulho através da repetição de letras. Enfim, embo-
ra restrito a um uso especial de linguagem, a um certo estilo, a escrita 
do barulho pode nos ajudar a entender melhor o próprio sistema de 
escrita e de fala. 

Em nossa análise, quando observamos os processos de formação dessas pala-
vras e sua ortografia, a principal questão que surgiu foi: como representar um som 
que, na maioria das vezes, não tem ortografia definida (dicionarizada)? Acreditamos 
que a partir da observação de diversas onomatopeias presentes nos quadrinhos, é 
possível observar as tendências de escrita desses vocábulos, que seguem, muitas 
vezes, uma ortografia estilizada, isto é, uma ortografia que difere da grafia oficial do 
PB (PRADO, 2014). A estilização ortográfica não é exclusiva de onomatopeias. Pode 
aparecer também em interjeições, nomes próprios, como antropônimos (MASSINI-
CAGLIARI, 2010, 2011a,b, 2013; SOUZA, 2011 e MACEDO, 2015), como Mariah, Sarah 
e Kharla, e nomes comerciais (PRADO, 2014), como Autocenter Skinão e Ki-Bom, além 
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de aparecer também em e hipocorísticos (MACEDO, 2015), como Titiny, hipocorístico 
de Valentine, e na linguagem da internet. 

Cagliari (1993, p. 616), que também analisou as onomatopeias de diversos qua-
drinhos, acredita que a escrita dessas palavras, “apresenta questões interessantes 
não só graficamente, como também para a ortografia e até para a gramática de uma 
língua”. Pudemos observar, neste estudo, que a escrita das onomatopeias passa por 
um processo de estilização da ortografia – muitas vezes com o intuito de trazer ele-
mentos prosódicos para o vocábulo, como, por exemplo, volume e duração, como 
nas onomatopeias que representam gritos, como “aaaahhhhh”, em que a repetição 
de letras pode indicar a duração desses gritos; ou como em “fuééé!” (figura 1) em 
que, além da repetição de letras, se vê uma fonte mais grossa e colorida, o que pa-
rece indicar o alto volume do som.

 Figura 1 - (Cascão, nº 11, p. 14)

Outro fato interessante é que as onomatopeias podem apresentar, inclusive, 
sequências que, apesar de permitidas pelo molde silábico da língua portuguesa 
(COLLISCHONN, 2005 [1996], p. 120), acabam restritas a poucos usos, como a se-
quência de onset /vl/, encontrada em nomes próprios como Vladmir, /tl/, que ocorre 
na palavra atlas e seus derivados, e /dl/ presente apenas em siglas, como em DLA 
(Departamento de Linguística Aplicada). Esses grupos, com uso restrito com PB, 
podem ser encontrados nas onomatopeias como podemos observar em vocábulos 
como tlim (que representa o som do telefone tocando), vlam (que representa o som 
de uma porta batendo) e dlim (que representa o barulho do trenó do papai noel).
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Além disso, em posição inicial de palavra, em PB não ocorre /ɲ/ e /λ/, de modo 
que só encontramos estes segmentos nesta posição em palavras emprestadas de 
outras línguas, como, por exemplo, lhama e nhoque. Todavia, foi possível encontrar 
/ɲ/ no início de uma palavra onomatopaica que representa o som de uma pessoa 
salivando, nham. 

Ainda conseguimos notar onomatopeias ortograficamente formadas sem vo-
gais, como Bmfff (que indica irritação da personagem) e Blllr (que indica que a per-
sonagem está tremendo de frio). Esse tipo de vocábulo desafia o padrão silábico e 
ortográfico do PB, que não permite silabas sem vogais e, talvez, possa ser interpre-
tado apenas como sendo um ruído emitido pela pessoa, indicativo de seu humor, e 
não exatamente como uma palavra da língua.

Com este estudo, foi possível perceber que há uma grande riqueza lexical nos 
quadrinhos usados para a composição do nosso corpus. 

Considerações finais

Os quadrinhos são um terreno fértil para pesquisas linguísticas. Atualmente, 
observa-se que as publicações de quadrinhos, por destinarem-se a um público con-
sumidor muito amplo, representam um índice expressivo da cultura de massa e 
merecem atenção. Suas histórias e personagens estão sempre acompanhando a 
evolução cultural, tecnológica e linguística, de modo que a maneira de escrever os 
quadrinhos também sente necessidade de acompanhar essa evolução. 

Por serem as HQs uma fonte escrita que entra em contato com crianças e jo-
vens em idade escolar, estudar os processos de estilização da sua grafia pode ren-
der reflexões importantes também sobre o papel desses materiais em sala de aula, 
até mesmo no estudo das normas ortográficas oficiais do português no Brasil. 

A ortografia da Língua Portuguesa é regida por regras (bases) e pelo VOLP (Vo-
cabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – versão Academia Brasileira de Letras). 
Essas normas orientam com devem ser escritas as palavras, porém, no caso das 
HQs, a simples representação de sons, ruídos e sentimentos, seguindo as normas 
ortográficas, pode tirar o impacto que outras formas de se escrever, mais agressivas 
visualmente, poderiam trazer, tornando a escrita mais adequada aos propósitos da 
mensagem das HQs. Os quadrinistas têm consciência dessa realidade. 
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Assim, com essa investigação, esperamos colaborar para a compreensão da 
relação entre ortografia e fonologia nas onomatopeias dos quadrinhos nacionais.
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ComuniCação individual

A vARIAÇÃO dE /E/→[ɛ] E dE /O/→[ɔ] Em SíLAbA 
PRETÔNIcA NA FALA dOS hAbITANTES dE mONTE 
cARmELO-mg: um cASO dE hARmONIA vOcÁLIcA

FERNANdA ALvARENgA REzENdE (uFu)

Introdução

O foco desse estudo é mostrar que o abaixamento variável das vogais médias 
/e/ e /o/, em posição pretônica, na fala dos moradores de Monte Carmelo-MG, tem 
como maior motivador a regra de harmonia vocálica. Essa análise é parte de um 
trabalho mais amplo feito por Rezende1 (2013) sobre o abaixamento, em que verifi-
camos que a regra de harmonia vocálica é a principal favorecedora da realização de 
[ɛ] e de [ɔ] na sílaba pretônica, no dialeto carmelitano. 

Nesse artigo, objetivamos mostrar o abaixamento das vogais médias como um 
caso de harmonia vocálica e, por essa razão, centramos a nossa análise apenas na 
variável linguística altura da vogal da sílaba tônica, uma vez que essa variável con-
templa os resultados que são representados pelo modelo fonológico da Geometria 
de Traços. Além disso, por ser um trabalho que segue os preceitos da Sociolinguísti-
ca Variacionista Laboviana, também apresentamos a análise das variáveis extralin-
guísticas – sexo, faixa etária e grau de escolaridade –, que foram selecionadas para 
as duas vogais pesquisadas.

Inicialmente, apresentamos os conceitos de abaixamento e de harmonia vo-
cálica, que são os dois processos fonológicos envolvidos na análise das vogais mé-
dias pretônicas, no dialeto de Monte Carmelo-MG. Na Seção 2, apresentamos a 
metodologia deste trabalho. A Seção 3 foi dedicada à análise da variável linguística 
e das variáveis extralinguísticas, sendo que a variável linguística foi considerada, 

1. Essa dissertação, que forneceu os dados para este artigo, está registrada sob o número 349/11, no 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da UFU.
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na Seção 4, para a análise fonológica com base na Geometria de Traços. Por fim, 
tecemos as considerações finais e apresentamos as referências que nos ajudaram 
a construir este texto.

Os Processos Fonológicos em Estudo: Abaixamento e harmonia vocálica

O abaixamento é caracterizado pela mudança da altura das vogais médias, que 
passam de [- baixo] para [+ baixo] na sílaba pretônica, como podemos ver no triân-
gulo abaixo que representa as vogais do Português Brasileiro.

          Altas                                          /i/                                 /u/
                      Médias altas                                 /e/                        /o/
                      Médias baixas                                   /ɛ/              /ɔ/
                      Baixa                                                            /a/

Figura 1 - As vogais do Português Brasileiro
Fonte: Adaptado de CÂMARA JR. (2006, p. 41)

Assim, por meio desse processo, palavras como: m/e/lado e n/o/vela, por 
exemplo, podem ser realizadas com as vogais pretônicas abertas, resultando em: 
m[ɛ]lado e n[ɔ]vela, respectivamente. O abaixamento pode ser motivado pela pre-
sença de uma vogal média baixa na sílaba tônica, como Rezende (2013) comprovou 
em seu estudo sobre a realização das vogais [ɛ] e [ɔ] na sílaba pretônica, na fala dos 
habitantes de Monte Carmelo-MG. Casos como esse, em que a vogal média alta pre-
tônica passa a ter a mesma altura da vogal tônica, são conhecidos como harmonia 
vocálica.

Bisol (1981, p. 259) define a harmonia vocálica como “[...] um processo de assi-
milação regressiva, desencadeado pela vogal alta da sílaba imediatamente seguinte, 
independente de sua tonicidade, que pode atingir uma, algumas ou todas as vogais 
médias do contexto”. Para Viana (2008, p. 27), a harmonia vocálica “[...] é constata-
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da na posição pretônica, refere-se à assimilação2 das vogais médias pretônicas à 
altura da vogal da sílaba tônica imediatamente seguinte”. A autora explica que esse 
processo pode elevar as vogais médias pretônicas, como em: b/e/bida ~ b[i]bida, ou 
abaixá-las, como em: n/e/gócio ~ n[ɛ]gócio, dependendo da vogal tônica que impul-
sionar o processo. 

Apesar de tanto Bisol (1981) quanto Viana (2008) considerarem que a harmonia 
vocálica envolve a assimilação de altura da vogal tônica imediatamente seguinte 
à pretônica candidata ao fenômeno, neste estudo, nós analisamos as pretônicas 
contíguas à vogal tônica em análise, bem como as pretônicas não contíguas. Isso 
porque pretendíamos saber se as vogais médias pretônicas mais distantes da tô-
nica também assimilariam a altura da vogal tônica e, consequentemente, seriam 
realizadas como [ɛ] e [ɔ] na sílaba pretônica. Por sua vez, os resultados mostraram 
que, para ambas as vogais médias pretônicas pesquisadas em Monte Carmelo-MG, 
quanto mais próxima da vogal tônica, maior a probabilidade de a harmonia vocálica 
se aplicar. 

A seguir, apresentamos a metodologia desse trabalho.

metodologia

Esse trabalho seguiu os princípios da Sociolinguística Variacionista, proposta 
por Labov, no início dos anos de 1960. Assim, o corpus dessa pesquisa é constituído 
por dados de fala espontânea de 24 informantes nascidos em Monte Carmelo-MG, 
sendo doze homens e doze mulheres, que foram selecionados pelo método da es-
tratificação aleatória, conforme as três variáveis extralinguísticas escolhidas para 
esse estudo: 

i. Sexo (masculino e feminino); 
ii. Faixa etária (entre 15 e 25 anos, entre 26 e 49 anos e acima de 49 anos 
de idade);
iii. grau de escolaridade (entre 0 e 11 anos de estudo e com mais de 11 
anos de estudo).

2. De acordo com Viana (2008, p. 27), o processo de assimilação ocorre “[...] quando um segmento assu-
me um ou mais traços de um segmento vizinho”. 
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Após a seleção dos informantes carmelitanos, coletamos as 24 entrevistas 
individualmente. Cada entrevista foi gravada em um gravador convencional de fita 
e teve duração média de trinta minutos. De posse de todas as entrevistas grava-
das, o próximo passo foi transcrevê-las ortograficamente para que pudéssemos 
selecionar os dados referentes à manutenção e ao abaixamento das vogais médias 
altas /e/ e /o/, em posição pretônica. Assim que todos os dados foram seleciona-
dos, eles foram codificados e analisados com a ajuda de um programa estatístico, 
o GoldVarb X. 

A variável dependente deste estudo é o abaixamento das vogais médias /e/ e 
/o/, em posição pretônica. A ocorrência e a não ocorrência do abaixamento das vo-
gais /e/ e /o/ nessa posição, que são as duas variantes da variável dependente em 
estudo, são representadas da seguinte forma:

[e] e [o]: para indicar a manutenção, como em: n[e]gócio e [o]lhar;
[ɛ] e [ɔ] para indicar o abaixamento, como em: n[ɛ]gócio e [ɔ]lhar. 

A única variável linguística considerada nesse artigo é a Altura da vogal da 
sílaba tônica (alta; média alta; média baixa ou baixa). Vejamos, na próxima seção, 
a influência dessas variáveis para o abaixamento de /e/ e de /o/ na sílaba pretônica.

Análise dos dados

Após as rodadas dos dados no programa estatístico GoldVarb X, obtivemos uma 
amostra de dados com um total de 6.963 ocorrências, quer seja para o abaixamento 
quer seja para a manutenção dessas vogais na sílaba pretônica, conforme podemos 
visualizar na Tabela 1, abaixo: 
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Tabela 1 - Amostra de dados de Monte Carmelo-MG para o abaixamento e para a 
                 manutenção das vogais médias pretônicas

Aplicação
(abaixamento)

Não aplicação
(manutenção)

Total de ocor-
rências

% Total de 
aplicação

Vogal /e/ 635 4.016 4.651 13,7

Vogal /o/ 402 1.910 2.312 17,4

TOTAL 1.037 5.926 6.963

É importante ressaltar que a Tabela 1 apresenta o total de dados obtidos com 
as vogais médias independentemente dos contextos analisados e, por isso, a manu-
tenção de /e/ e de /o/ aparece em maior quantidade. Os números da tabela eviden-
ciam que a aplicação da regra de abaixamento foi significativa, ainda que a conser-
vação das vogais médias seja mais frequente no dialeto carmelitano. 

O trabalho de Rezende (2013) mostrou que, apesar de haver muita semelhança 
entre as variáveis selecionadas para o abaixamento de /e/ e de /o/, na sílaba pre-
tônica, os fatores considerados favorecedores para a realização das vogais médias 
baixas nesta posição de sílaba, em sua maioria, foram diferentes para ambas as vo-
gais. Diante disso, a partir desses resultados encontrados para as duas vogais pes-
quisadas e em consonância com o propósito deste artigo, apresentamos apenas os 
resultados obtidos para as três variáveis extralinguísticas (sexo, faixa etária e grau 
de escolaridade) e para a variável linguística altura da vogal da sílaba tônica, uma 
vez que pretendemos mostrar que o principal motivador da realização das vogais 
médias baixas, em posição pretônica, no dialeto carmelitano, é a regra de harmonia 
vocálica.

Desse modo, a Tabela 2, abaixo, apresenta os resultados referentes à influência 
que a vogal da sílaba tônica exerce no abaixamento das vogais /e/ e /o/ pretônicas, 
conforme o grau de altura.
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 Tabela 2 - Altura da vogal da sílaba tônica         

[ɛ] [ɔ]

Vogal tônica:
altura

Aplicação/
Total

% de 
aplicação

Peso 
Relativo

Aplicação/
Total

% de 
aplicação

Peso 
Relativo

vogal média 
alta (certeza, 

poder)

188/1.898 9,9 0,43 66/701 9,4 0,30

vogal alta 
(equipe, 

corrupto)

77/818 9,4 0,47 47/353 13,3 0,55

vogal baixa 
(elevado, 
formar)

302/1.647 18,3 0,55 232/1.115 20,8 0,55

vogal média 
baixa 

(dezenove, 
novela)

68/288 23,6 0,67 57/143 39,9 0,84

TOTAL 635/4.651 13,7 402/2.312 17,4

Input 0,071                                              Input 0,096 
Significância 0,000                                 Significância 0,010

O resultado obtido para a vogal /e/ é semelhante ao encontrado por outros 
pesquisadores (DIAS, 2008; SILVA, 2009) que estudaram a variação das vogais mé-
dias pretônicas e revela que a harmonia vocálica é um processo capaz de elevar as 
vogais médias, como nos estudos de Bisol (1981) e Schwindt (1995), mas também 
pode abaixá-las quando houver, na sílaba tônica, um [ɛ] ou um [ɔ], como ocorreu 
com os nossos dados. 

Com relação à vogal /o/, a vogal baixa /a/ tônica também favoreceu a realização 
de [ɔ], mas as principais favorecedoras da variação de /o/→[ɔ] são as vogais médias 
baixas tônicas, uma vez que esse fator teve 57 realizações de [ɔ] na sílaba pretônica 
e um peso relativo bastante expressivo (0,84). Esse resultado é semelhante aos que 
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foram obtidos por Viana (2008), em Pará de Minas-MG, pois, no estudo da autora, 
além da vogal baixa /a/, as vogais médias baixas tônicas também favoreceram o 
abaixamento da vogal média posterior. 

Então, com base nos resultados da Tabela 2, podemos afirmar que as vogais /e/ 
e /o/ pretônicas tendem a se realizar como vogais médias baixas, quando a vogal da 
sílaba tônica for uma média aberta, o que caracteriza a regra de harmonia vocálica. 
Veremos, na Seção 4, que a representação pela Geometria de Traços dos resultados 
obtidos na tabela em análise mostra que a harmonia vocálica acontece por meio da 
assimilação do traço de altura da vogal tônica pela vogal média pretônica e ambas 
passam a ter o mesmo grau de altura. 

Como se trata de um trabalho que segue os preceitos da Sociolinguística Va-
riacionista Laboviana, apresentamos, a seguir, os resultados obtidos para as três 
variáveis extralinguísticas consideradas neste estudo e que foram selecionadas pelo 
programa estatístico para o abaixamento das vogais médias pretônicas, em Monte 
Carmelo-MG.

A Tabela 3 corresponde aos resultados obtidos para a aplicação da regra do 
abaixamento de /e/ e de /o/, de acordo com a variável sexo.

 Tabela 3 – Sexo

[ɛ] [ɔ]

Sexo Aplicação/
Total

% de 
aplicação

Peso 
Relativo

Aplicação/
Total

% de 
aplicação

Peso 
Relativo

Feminino 211/2.241 9,4 0,38 158/1.179 13,4 0,41

Masculino 424/2.410 17,6 0,60 244/1.133 21,5 0,59

TOTAL 635/4.651 13,7 402/2.312 17,4

                   

Input 0,071                                              Input 0,096                                                
Significância 0,000                                 Significância 0,010
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Essa variável é importante, pois mostra uma diferença no comportamento lin-
guístico dos falantes dos sexos masculino e feminino para o abaixamento de /e/ e 
de /o/ na sílaba pretônica. De acordo com a tabela acima, os homens superaram as 
mulheres tanto na aplicação da regra de abaixamento quanto no total de ocorrên-
cias para as duas vogais pesquisadas. 

Diferentemente do resultado que encontramos para essa variável, no estudo 
de Viana (2008), em Pará de Minas-MG, os homens conservaram mais a vogal média 
alta frontal do que as mulheres e as informantes do sexo feminino realizaram a vo-
gal [ɛ] com mais frequência na sílaba pretônica do que os homens. No entanto, ape-
sar da discrepância com outros estudos já realizados, o resultado que obtivemos 
em Monte Carmelo-MG foi o mesmo encontrado por Dias (2008) em sua análise 
sobre o abaixamento de /e/ em Piranga-MG.   

Com relação à vogal /o/, ao contrário do resultado que obtivemos, nos estudos 
de Bisol (1981), Viana (2008) e Silva (2009) foram as mulheres que favoreceram os 
processos estudados por essas autoras. Entretanto, essa variável não foi relevante 
para a pesquisa de Schwindt (1995), pois não foi selecionada para os resultados ob-
tidos por esse autor. 

Um possível argumento para o resultado que obtivemos para essa variável, 
tanto para a análise de /e/ quanto de /o/, no dialeto carmelitano, seria o de que as 
mulheres, em geral, costumam ser consideradas mais conservadoras do que os ho-
mens no que se refere à variação e à mudança linguística.

A Tabela 4 apresenta a aplicação da regra de abaixamento de /e/ e de /o/, con-
forme a faixa etária dos informantes.
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Tabela 4 – Faixa etária

                        [ɛ] [ɔ]

Faixa etária Aplicação/
Total

% de apli-
cação

Peso 
Relativo

Aplicação/
Total

% de apli-
cação

Peso 
Relativo

Entre 15 e 
25 anos de 

idade

112/1.747 6,4 0,28 63/799 7,9 0,29

Entre 26 e 
49 anos de 

idade

146/1.506 9,7 0,47 77/771 10,0 0,40

Com mais 
de 49 anos 

de idade

377/1.398 27,0 0,77 262/742 35,3 0,79

TOTAL 635/4.651 13,7 402/2.312 17,4

                 

Input 0,071                                              Input 0,096                                                
Significância 0,000                                 Significância 0,010

Os resultados encontrados para essa variável mostraram que os informantes 
acima de 49 anos de idade foram os que mais realizaram [ɛ] e [ɔ] na sílaba pretônica. 
Foram 377 dados realizados com a vogal [ɛ] pretônica e o peso relativo foi expres-
sivo (0,77), em comparação com os informantes mais jovens (entre 15 e 25 anos de 
idade). Os informantes da primeira faixa etária tiveram o número mais alto de ocor-
rências (1.747), dentre as três faixas etárias pesquisadas, mas apenas 6,4% desse 
total representam a realização da vogal [ɛ] em posição pretônica.

Em seu estudo sobre a harmonia vocálica, no dialeto gaúcho, Bisol (1981) tam-
bém verificou que os informantes mais jovens aplicaram menos a regra que os mais 
velhos. Silva (2009, p. 136) obteve um resultado diferente do que encontramos no 
dialeto carmelitano, uma vez que, no dialeto de Teresina-PI, a autora verificou que 
“a faixa etária de 35 anos em diante mostra-se estável, tanto para a média [- post] 
quanto para a [+ post], enquanto os mais jovens mostram índices relativamente 
menores”. 
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Para a vogal /o/, os informantes com mais de 49 anos de idade tiveram 262 re-
alizações de [ɔ] em 742 ocorrências, o que representou pouco mais de 35% dos da-
dos em que houve a aplicação da regra. Ao contrário dos resultados bem definidos 
que obtivemos em Monte Carmelo-MG, essa variável apresentou comportamentos 
diferentes em outros estudos já desenvolvidos sobre a variação das vogais médias 
pretônicas. Em Pará de Minas-MG, por exemplo, segundo Viana (2008), dois grupos 
de informantes foram apontados como favorecedores do abaixamento de /o/, em 
posição pretônica, a saber: os informantes com até 25 anos de idade e os que pos-
suem mais de 60 anos. 

Por fim, a Tabela 5 apresenta os resultados obtidos para o abaixamento de /e/ 
e de /o/, com base no grau de escolaridade do informante.

 Tabela 5 – Escolaridade

[ɛ] [ɔ]

Escolaridade Aplicação/
Total

% de apli-
cação

Peso 
Relativo

Aplicação/
Total

% de apli-
cação

Peso 
Relativo

Entre 0 e 11 
anos de es-

tudo

370/2.026 18,3 0,65 241/996 24,2 0,65

Com mais de 
11 anos de 

estudo

265/2.625 10,1 0,38 161/1.316 12,2 0,38

TOTAL 635/4.651 13,7 402/2.312 17,4

                 

Input 0,071                                              Input 0,096                                                
Significância 0,000                                 Significância 0,010

De acordo com os números da tabela acima, os informantes que possuem en-
tre 0 e 11 anos de estudo foram os que mais favoreceram o abaixamento de /e/ e de 
/o/, no dialeto de Monte Carmelo-MG. Apesar de esses informantes terem apresen-
tado um número inferior de ocorrências comparado ao dos informantes com mais 
de 11 anos de estudo, eles realizaram as vogais médias baixas com maior frequên-
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cia, na sílaba pretônica, do que os informantes que possuem um grau de escolari-
dade mais alto. 

O resultado que encontramos em Monte Carmelo-MG é semelhante ao que 
foi obtido por Schwindt (1995), em seu estudo sobre os dialetos do sul do Brasil. 
Embora esse autor não tenha considerado informantes com ensino superior, os 
informantes com menos escolaridade, no caso, os que tinham cursado o ensino 
primário, favoreceram mais a harmonia vocálica, em posição pretônica, do que os 
informantes com segundo grau. No estudo de Viana (2008), sobre o dialeto de Pará 
de Minas-MG, os analfabetos foram os que mais realizaram a variação de /e/→[→] na 
sílaba pretônica, enquanto os informantes com ensino superior preferiram manter 
a vogal média alta em vez de abaixá-la. 

Análise fonológica: representação pela geometria de Traços

Para a Fonologia Autossegmental, no caso das vogais, os traços de abertura e 
de altura são sinônimos, o que torna desnecessário representar o traço de altura. 
Desse modo, segundo Wetzels (1991), as sete vogais do Português Brasileiro são 
classificadas de acordo com o grau de abertura em três traços: [aberto 1], [aberto 2] 
e [aberto 3]. As vogais médias altas diferenciam-se das vogais médias baixas apenas 
pelo traço [aberto 3], visto que /e, o/ são representadas pelos traços [- aberto 1], [+ 
aberto 2] e [- aberto 3] e /ɛ, ɔ/ por [- aberto 1], [+ aberto 2] e [+ aberto 3]. 

A seguir, nas Figuras 2 e 3, as representações mostram como se dá a assimilação 
de traço da vogal tônica pela vogal média pretônica. Na Figura 2, a vogal pretônica /e/ 
e a vogal tônica /ɔ/ estão representadas pela Geometria de Traços para exemplificar 
a palavra m/e/lhor que é pronunciada como m[ɛ]lhor:
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/e/                                          /ɔ/

          Figura 2 - Representação hierárquica da assimilação do traço de altura 
da vogal /ɔ/ tônica pela vogal /e/ pretônica

Fonte: Adaptado de MATZENAUER (2005, p. 51)

Já a Figura 3, abaixo, representa o abaixamento da vogal pretônica /o/ em uma 
palavra como n/o/vela realizada como n[ɔ]vela.

/o/                                       /ɛ/

     

          Figura 3 - Representação hierárquica da assimilação do traço de altura
 da vogal /ɛ/ tônica pela vogal /o/ pretônica

Fonte: Adaptado de MATZENAUER (2005, p. 51)
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Tanto na Figura 2 quanto na Figura 3, podemos perceber que as vogais pretôni-
cas /e/ e /o/, respectivamente, assimilam apenas o traço [+ aberto 3] das respectivas 
vogais médias abertas tônicas /ɔ/ e /ɛ/ e, por isso, ambas passam a ser realizadas 
como [ɛ] e como [ɔ] na sílaba pretônica. Como as vogais médias pretônicas passam 
a ter o mesmo grau de altura das vogais médias tônicas representadas nas figuras 
acima, podemos afirmar que ocorreu a regra de harmonia vocálica por assimilação 
de traço.  

Assim, conforme as Figuras 2 e 3, é no nó de abertura, mais especificamente no 
traço [+ aberto 3], que ocorre a assimilação do traço de altura pela vogal pretônica. 
Isso porque as vogais /e/ e /o/ pretônicas assimilam apenas o traço [+ aberto 3] das 
vogais tônicas /ɔ/ e /ɛ/, respectivamente. Então, ocorre o desligamento do traço [- 
aberto 3] da vogal média fechada e, segundo a definição de Bisol (2009), esse traço 
é preenchido pelo traço [+ aberto 3] da vogal média tônica. 

Como consequência desse processo, aplica-se a regra de harmonia vocálica, 
visto que, conforme os resultados que encontramos para a variável altura da vogal 
da sílaba tônica, a presença de uma vogal média baixa na sílaba tônica foi o principal 
motivador da realização de [ɛ] e de [ɔ], em posição pretônica, no dialeto de Monte 
Carmelo-MG. 

Diante das representações hierárquicas expostas acima para /e/ e para /o/, é 
importante ressaltar que, em casos como esses, o resultado do processo não seria 
diferente se a vogal pretônica tivesse assimilado todo o nó de abertura da vogal tôni-
ca em vez de assimilar apenas o traço [+ aberto 3]. Seria apenas mais custoso para 
o modelo explicar a assimilação de todo o nó do que de um único traço.

Em síntese, o modelo da Geometria de Traços foi fundamental para mostrar, 
pela representação hierárquica, que a variação de /e/→[ɛ] e de /o/→[ɔ] na sílaba 
pretônica, no dialeto de Monte Carmelo-MG, foi engatilhada pelo mesmo processo 
fonológico: a regra de harmonia vocálica, uma vez que a assimilação do traço de 
altura de uma vogal média baixa tônica mostrou-se como um fator preponderante 
para a realização de [ɛ] e de [ɔ], em posição pretônica.
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Considerações finais 

As variações de /e/→[ɛ] e de /o/→[ɔ], em posição pretônica, com enfoque na 
aplicação da regra de harmonia vocálica, foram o foco desse estudo, cujo corpus foi 
constituído pela fala espontânea de 24 habitantes nascidos e crescidos no municí-
pio mineiro de Monte Carmelo. A análise estatística dos 6.963 dados obtidos, sendo 
635 realizações de [ɛ] e 402 de [ɔ] na sílaba pretônica, o que corresponde a 31,1% do 
total – 13,7% para [ɛ] e 17,4% para [ɔ] –, mostrou que a harmonia vocálica é a princi-
pal motivadora do abaixamento de ambas as vogais no dialeto carmelitano.

Como era esperado, a manutenção das vogais médias altas pretônicas foi bem 
mais frequente do que o abaixamento na fala dos habitantes carmelitanos, pois, 
com base em outras pesquisas e em autores, como Teyssier (2007), acreditávamos 
que a realização das vogais médias baixas pretônicas seria mais comum nas regiões 
Norte e Nordeste do Brasil. 

Diante disso, é importante ressaltar que, conforme Lee e Oliveira (2008) afir-
mam, a pronúncia das vogais médias baixas pretônicas não depende apenas de 
haver [ɛ] ou [ɔ] na sílaba tônica, posto que, como mostraram os resultados encon-
trados em Monte Carmelo-MG, esse ambiente não levará todos os informantes a 
aplicarem a regra do abaixamento em todas as palavras. Nem mesmo um mesmo 
informante carmelitano optou sempre pelas variações de /e/→[ɛ] e de /o/→[ɔ], em 
posição pretônica, quando a vogal da sílaba tônica era uma média baixa.

Ainda assim, confirmando a nossa hipótese sobre a aplicação do processo fo-
nológico da harmonia vocálica no abaixamento de /e/ e de /o/, verificamos que a 
presença de uma vogal média baixa na sílaba tônica favoreceu a realização tanto 
de [ɛ] quanto de [ɔ] na sílaba pretônica. Portanto, podemos afirmar que, no dialeto 
carmelitano, as vogais médias pretônicas estão submetidas à mesma regra variável. 

Quanto às três variáveis extralinguísticas consideradas neste estudo, todas fo-
ram selecionadas pelo GoldVarb X para a análise de /e/ e de /o/ e apresentaram 
os mesmos fatores como favorecedores e como desfavorecedores do abaixamento 
dessas vogais na sílaba pretônica. Sobre a variável sexo, os informantes do sexo 
masculino foram os que mais realizaram [ɛ] e [ɔ], em posição pretônica, se compa-
rados ao número de ocorrências de abaixamento registrado pelas informantes do 
sexo feminino.



55

XXVI Jornada do Gelne

Com relação à faixa etária, os informantes com idade superior a 49 anos tive-
ram mais ocorrências de vogais médias baixas na posição pretônica do que os mais 
jovens (entre 15 e 25 anos de idade) e foi o que aconteceu para /e/ e para /o/. No 
que se refere ao grau de escolaridade, os informantes com escolaridade entre zero 
e onze anos de estudo apresentaram resultados mais significativos para o abaixa-
mento de /e/ e de /o/ e, por isso, foram considerados favorecedores do processo na 
análise dessa variável.

Referências 

BISOL, Leda. Harmonização Vocálica: uma regra variável. 1981. 335 f. Tese (Doutorado em Lin-
guística) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1981. 
______. O alçamento sem motivação aparente. In: BISOL, L.; COLLISCHONN, G. (Orgs.). Portu-
guês do sul do Brasil: variação fonológica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. 184 p.
CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. 38. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.
CLEMENTS, George Nick. The Geometry of phonological features. Phonology Yearbook. Lon-
don: [s.n.], n. 2, p 225-252, 1985. 
______. A unified set of features for consonants and vowels. [S.l.], Cornell University, 1989a (ms.).
______. On the Representation of Vowel Height. [S.l.], Cornell University, 1989b (ms.).
______. Place of articulation in consonants and vowels: a unified theory. Working Papers of the 
Cornell Phonetics Laboratory, [S.l.], n. 5, p. 37-76, 77-123, 1991.
______; HUME, Elizabeth Valerie. The internal organization of speech sounds. In: GOLDSMITH, 
J. (Org.) The Handbook of Phonological Theory. London: Blackwell, 1995. p. 245-306.
DIAS, Melina Rezende. A variação das vogais médias pretônicas no falar dos mineiros de Piranga 
e de Ouro Branco. 2008. 296 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Faculdade de Letras, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
LEE, Seung-Hwa; OLIVEIRA, Marco Antônio de. Variação linguística, teoria fonológica e difu-
são lexical. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 
DA AMÉRICA LATINA – ALFAL, 15, 2008, Montevidéu. Resumos... Montevidéu: [ALFAL], ago. 
2008. CD-ROM.
MATZENAUER, Carmen Lúcia. Introdução à teoria fonológica. In: BISOL, L. (Org.). Introdução 
a estudos de fonologia do português brasileiro. 4. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. p. 11-81.
REZENDE, Fernanda Alvarenga. O processo variável do abaixamento das vogais médias pre-
tônicas no município de Monte Carmelo-MG. 2013. 128 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 
Linguísticos) - Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, 2013.



56

XXVI Jornada do Gelne

SCHWINDT, Luiz Carlos da Silva. A harmonia vocálica em dialetos do sul do país: uma análise 
variacionista. 1995. 78 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Curso de Pós-Graduação em 
Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995.
SILVA, Ailma do Nascimento. As pretônicas no falar teresinense. 2009. 236 f. Tese (Doutorado 
em Letras) – Faculdade de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Por-
to Alegre, 2009. 
TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. 3. ed. Tradução de Celso Cunha. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007.
VIANA, Vanessa Faria. As vogais médias pretônicas em Pará de Minas: um caso de variação lin-
guística. 2008. 146 f. Dissertação (Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa) – Programa 
de Pós-Graduação em Letras, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizon-
te, 2008.
WETZELS, Leo. Harmonia vocálica, truncamento, abaixamento e neutralização no sistema 
verbal do português: uma análise autossegmental. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campi-
nas, n. 21, p. 25-58, jul./dez.1991.



57

ComuniCação individual

ASPEcTOS dA FONOLOgIA KRENAK Em cONTOS 
bOTOcudO dE 1916

KATIA  NEPOmucENO PESSOA (uFPE)

Introducão 

A língua Krenak contém um sistema consonantal nasal bastante rico, caracte-
rística típica de línguas do tronco Macro-Jê. Assim, é possível encontramos em seu 
sistema fonológico, além de nasais sonoras em quatro pontos de articulação – bila-
bial, alveolar, palatal e velar –, segmentos de contorno pré e pós-oralizados e ainda 
as nasais surdas, as quais são bastante incomuns em línguas indígenas brasileiras.

Neste artigo temos como objetivos: 

a) Descrever a fonologia da língua Krenak a partir dos textos de Manizer;
b) Apresentar os aspectos morfossintáticos da língua Krenak, tendo por 
base a descrição de Seki (2004);, encontrados nas narrativas de Manizer;
c) Propor, com base no que foi apresentado sobre a fonologia e a 
morfossintaxe da língua Krenak, formas de análise e interpretação para 
parte do material de Manizer – os textos retirados dos manuscritos de 
Manizer (1915).

Levando em consideração a situação da língua Krenak, caracterizada como em 
extremo risco de extinção, uma das formas de podermos ter acesso aos aspectos 
linguísticos e culturais desta língua é justamente através de registros históricos, que 
nos permitem recuperar algumas das suas características linguísticas, além de per-
mitirem ampliar o acervo existente sobre a mesma. Porém, nem sempre estes do-
cumentos são de fácil acesso. É o caso do material de H.H. Manizer, um etnógrafo 
russo que coletou um material sobre a língua Krenak ainda no início do século XX.
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Neste capítulo, apresentaremos uma caracterização geral do material linguís-
tico coletado por Manizer. A partir disto, iremos propor formas de interpretação 
fonológica e uma análise preliminar de parte do material deste estudioso. Veremos, 
entretanto, que até o momento atual,  nem sempre é possível chegar a formas com 
precisão.

As informações aqui apresentadas baseiam-se nos manuscritos de Manizer e 
podem ser encontradas em trabalhos de Schprintsin (1947). Além deste trabalho, 
consultamos o trabalho de Sebéstyen (1981) –, a qual reuniu 13 contos apresentados 
por Manizer, porém com tradução feita por ela para o inglês. De modo complemen-
tar, contamos com os trabalhos de Seki (1989, 1990), que tece comentários acerca do 
trabalho de Schprintsin, além de ter possibilitado o acesso aos manuscritos e a leitu-
ra do material de Schprintsin, uma vez que este último se apresenta originalmente 
em Russo. Assim, levando-se em conta tais estudos, faremos a caracterização dos 
manuscritos tal qual o original, além de caracterizarmos a apresentação dos mes-
mos segundo Sebestyén.

A análise deste material está fundamentada nas características fonológicas da 
língua Krenak, apresentadas por nós neste estudo (Capítulo II), o qual apresenta um 
caráter descritivo, tendo como base teórica reflexões pautadas na Geometria de 
Traços, (CLEMENTS & HUME, 1995) e na Teoria Métrica do Acento, de Lieberman e 
Prince (1975) e, sobre a questão dos segmentos de contorno na tipologia proposta 
por Wetzels (2008). Já quanto às características morfossintáticas, pautamo-nos nos 
aspectos descritos por Seki (2000, 2001) especificamente sobre a língua Krenak/
Nakrehé.

caracterização geral dos manuscritos

O pesquisador e seu estudo

Em 1915, o etnógrafo russo H. H. Manizer (Anexo 6) realizou uma estadia entre 
os Botocudo e com eles viveu durante 6 meses. Este grupo habitava a região do 
Rio doce, no sudeste brasileiro. Durante sua visita, teve contato não apenas com os 
Krenak, na região do rio Mutum, MG, mas também com os Munhãnjirum, Gut-Krak, 
Nakrehé e Jiporók, na região do rio Pancas, ES (SHPRINTSIN, 1947).
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Segundo Sebestyén (1981), o estudioso foi o primeiro pesquisador capaz de 
descrever a língua Botocudo a partir da utilização de símbolos fonéticos internacio-
nais, como observamos no seu comentário apresentado a seguir:

“Manizer was the first, (…) researcher, who was able to write down the 
Botocudo Language with the most developed method of his time – the 
APhI transcription. Although there were other ethnographers who visi-
ted the Botocudo before and after him, he was the only one who made a 
real precise transcription of that language.” (Sebestyén, 1981:140).

Os símbolos utilizados fazem parte do alfabeto da Associação Fonética Interna-
cional e incluem sinais que hoje são usados de forma diferente, porém que perma-
necem perfeitamente claros para estudiosos da área, como [zà]. Por outro lado, e

não de forma tão clara quanto os primeiros, são utilizados sinais complemen-
tares propostos por L.V. Scherba (1911). Não está claro se estes sinais complementa-
res se restringiam a alguns sinais do alfabeto russo, também utilizados por Manizer 
nas suas transcrições.

Assim, apesar do caráter linguístico e do indiscutível valor que atribuímos ao 
seu trabalho, a preocupação de Manizer em registrar fielmente a grande variação 
existente na fala dos índios, além de ter que lidar com sons estranhos àqueles en-
contrados nas línguas indo-europeias, leva a caracterizarmos tal material como 
apresentando certas ambiguidades. Ainda, alguns problemas na segmentação dos 
morfemas são identificados, o que, apesar de ser característico de um estudo deste 
tipo, feito naquela época, torna este material de difícil acesso, tanto para linguistas 
quanto para os nativos Krenak.

Acreditamos, entretanto, que, mesmo apresentando alguns obstáculos e lacu-
nas, uma análise mais recente deste material, tendo por base uma descrição fono-
lógica e morfossintática mais aprofundadas, poderá trazer frutos no que se refere 
não só à interpretação dos mesmos, mas também quanto ao seu aproveitamento 
de caráter científico (linguístico) e cultural.
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manuscritos de manizer: uma proposta de análise de contos 
do povo botocudo

Os materiais coletados por Manizer nunca foram publicados. Segundo Schprint-
sin (1947), os manuscritos do autor pode ser dividido em três grupos:

a. um vocabulário bilíngue, Botocudo-Português/Português-Botocudo;
b. um dicionário-fichário, com 723 fichas, cada uma contendo morfemas e um 

exemplo ilustrativo de seu uso, bem como a identificação do grupo edo informante 
e um esboço de anotações linguísticas sobre a gramática Botocudo (Seki, 1990);

c. contos bilíngues – Schprinstrin afirma serem 13 contos e 10 canções
 
– com 

transcrição na língua Krenak e apresentação das glosas, não todas, para o Portu-
guês. Os textos são apresentados na íntegra em Português, porém alguns apenas 
em Russo. Por vezes, nas anotações do autor nos manuscritos, algumas formas são 
„riscadas‟ e substituídas por outras que ele parece definir como melhor para a com-
preensão dos textos.

Seki (1990), a partir de Schprintsin (1947), detalha os trabalhos de Manizer con-
forme vemos a seguir:

1) Manizer, Henri Henrikovitch (sld I) - Materialy o jazykakh tchetyriokh plem-
jon Brazilii: Kadiuveo, Tshane, Kaingang, Botocudo (Materiais sobre as 
línguas de quatro tribos do Brasili:Kadiwew, Txane, Kaingang, Botocudo): 
Manuscrito inédito. Arquivo do lnstituto de Etnografia da Academia de 
Ciências, Leningrad. Trabalho apenas esboçado, contendo uma introdu-
ção e 4 capítulos com uma estrutura comum (fonética, meios grama-
ticais, gramática, morfologia e vocabulário), dedicados à descrição das 
línguas mencionadas.
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2) Manizer, Henri Henrikovitch (sfd Ill - Opyt objektivno- lingvistitcheskovo 
issledovanija po jazykam nekotorykh brazilskikh plemjon: (Tentantiva de 
pesquisa linguística objetiva das línguas de algumas tribos brasileiras): 
Manuscrito Inédito. Arquivo da Academia de Ciências de URSS, Lenin-
grad. O trabalho contém duas partes, a primeira consistindo de uma 
introdução e seções sobre fonética, categorias gramaticais (morfo-
logia) e característica geral de línguas norte - americanas, e a segunda 
consistindo dos materiais descritos em Manizer (dd- I).

Em julho de 2001, a pesquisadora Seki teve acesso aos manuscritos originais de 
Manizer, os quais se encontravam no “Archive Museja Antropologuii i Etnografii im. 
N.N. Miklukho – Maklaia (Kunstkamera) Rossiskoj Akademii Nauk. F.

K. 1 op. 1, N 414 l 11, S. Petersburg. Nesta ocasião, adquiriu uma cópia de parte 
dos manuscritos de Manizer, a qual incluía as 13 narrativas, algumas canções e parte  
do dicionário.

Os contos foram parcialmente abordados em 1981, por Sebestyén, a qual apre-
sentou a tradução dos textos completos originalmente em português ou russo, para 
o inglês – o que auxiliou nossas leituras – , além de haver acrescentado a tradução 
das frases para o inglês, como iremos caracterizar mais adiante.

De cunho mais antropológico, conta-se ainda com uma monografia sobre os 
Botocudo, feita por Manizer. O relato intitulado “Les Botocudos d’après lês obser-
vations recuiellies pendant um séjour chez eux em 1915” contém informações gerais 
sobre o grupo e um diário sobre a rotina entre os índios botocudos. Além deste, 
Manizer produziu um artigo com figuras dos instrumentos musicais utilizados por 
este povo – os quais foram parcialmente publicados por Seki, em 2001. Todo este 
material está arquivado nos “Archive of N.N.Mikluho Maklaia Institute of Etnogra-
phy of the Academy of Sciences USSR – Leningrad Department.
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modo de coleta das narrativas

Os contos foram coletados durante a visita de Manizer aos Botocudo em 1915. 
Segundo o autor, nesta época, os Krenak “conheciam apenas algumas palavras do 
português” (SCHPRINTSIN, 1947ç).

Tratam-se de narrativas do gênero contos de animais. Os textos coletados fo-
ram narrados pelo Nakrehé Jerônimo, chefe do grupo Botocudo. Relata-se que este 
índio era cego e que, por ter conhecimento da língua portuguesa, ensinou a língua 
Botocudo para o pesquisador russo. Além disto, foi responsável também por tê-lo 
ajudado na preparação do vocabulário Botocudo-Português. Outras fontes linguís-
ticas de Manizer foram crianças Botocudo, às quais ele ensinava Português e, em 
troca, aprendia o idioma delas (SCHPRINTSIN, 1961, p.101).

Apesar do depoimento de Manizer sobre o pouco conhecimento dos Botocudo 
acerca da língua portuguesa, é possível observar a presença de empréstimos do 
português nos próprios textos, os quais se alternam com as formas em Botocudo 
em momentos distintos. Hipotetiza-se que algumas destas formas podem não ter 
sido identificadas pelo pesquisador como empréstimos.

Apresentação geral das narrativas e alguns problemas

Manizer registrou a língua Botocudo utilizando-se dos  símbolos fonéticos do 
Alfabeto Fonético Internacional, além de usar símbolos complementares propostos 
por L.V. Scherba (1911). Esta característica dá ao material um valor linguístico indis-
cutível e um caráter inédito, diante dos registros impressionistas que se tinham até 
então. A apresentação dos contos é dada da seguinte maneira: primeiro, o autor 
apresenta o título do texto, por exemplo “Onça, coelho e sapo”, seguido do texto 
na íntegra, que seria a tradução livre do conto, escrito em português e, em alguns 
casos, em russo. Em seguida, Manizer apresenta a transcrição na língua indígena de 
trechos da narrativa. À sua transcrição, somam-se sinais gráficos do sistema orto-
gráfico russo, além de alguns diacríticos, como descreveremos mais adiante. Os tre-
chos são separados por barras verticais. Abaixo de cada trecho, Manizer apresenta 
as glosas (nem todas) e tentativas de divisão de morfemas, o que é feito em portu-



63

XXVI Jornada do Gelne

guês, porém, com anotações na língua russa. Às vezes observam-se itens riscados, o 
que mostra que o autor tentava buscar a glosa mais apropriada para determinados 
termos na língua Botocudo. Por fim, as vezes, na parte inferior esquerda da folha, o 
pesquisador faz um glossário Botocudo- Português, dos itens presentes no texto. É 
importante ressaltar que Manizer não apresenta em nenhum dos textos a tradução 
dos trechos transcritos na língua indígena, mas sim, as glosas.

Em seu artigo, Sebestyén (1981), por sua vez, faz algumas modificações ao que 
é apresentado no manuscrito. Inicialmente a autora apresenta o texto livre em lín-
gua inglesa, tradução feita por ela. Abaixo do título, também em inglês, a autora 
apresenta o título em português. Até onde pudemos observar, as traduções dos 
textos livres parecem bastante fiéis ao que Manizer apresentou no original. Em se-
guida, a estudiosa apresenta os transcrição dos trechos na língua indígena. Abaixo 
dos trechos, encontram-se as glosas, em língua portuguesa.

Feito isto, Sebestyén acrescenta a tradução das glosas para o inglês, fazendo 
a tradução do trecho em alguns momentos. Disto, alguns problemas são gerados, 
pois, de fato, Manizer não apresenta a tradução dos trechos. Em sua tentativa, Se-
bestyén tenta transferir as frases do texto completo para as frases com as glosas, as 
quais nem sempre são equivalentes, levando-se em consideração as características 
discursivas e narrativas do texto livre e dos trechos enunciados isoladamente. Como 
consequência, algumas „lacunas„, como define a autora, podem ser identificadas e 
problemas na compreensãodo texto em botocudo são associados pela estudiosa 
ao pouco conhecimento de Manizer do português – o que não necessariamente 
ocorreu.

A este respeito, Sebestyén (1981) afirma que as traduções por vezes se apre-
sentam de modo „não claro e assincrônico„, como vemos em seu comentário: “So-
metimes, there is a lack of synchronicity among the three texts of one tale written 
down by Manizer, probably due to his translation from Botocudo into Portuguese 
and Russian” (p.141).

Para exemplificar, apresentamos dois trechos, nos quais a autora comenta, 
abaixo das glosas, que determinada frase não apresenta tradução completa: “está 
faltando a tradução de Manizer” (a qual não existe, de fato, nos originais). 
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Segundo nossa observação do material, Manizer apresenta as informações 
da seguinte maneira: primeiro apresenta o texto na íntegra – em tradução livre – , 
em língua portuguesa ou russa; em seguida, passa para a apresentação de trechos 
transcritos em botocudo, estando as glosas abaixo, em português.

Ainda neste sentido, uma segunda característica parece ser identificada no 
material de Manizer. Referimo-nos aqui a não correspondência entre o conteúdo do 
texto na íntegra e as linhas traduzidas. Ou seja, o texto mostrado inicialmente apre-
senta- se mais completo e, inclusive, inclui fatos e até personagens que não apa-
recem nos trechos em língua indígena, o que parece resultar num texto truncado. 
Porém, há de se considerar, voltamos a lembrar, as diferenças das características 
discursivas das narrativas livres e dos trechos.

Uma terceira característica geral do material se refere à alternância e variação 
no registro de alguns itens. Percebe-se a grande preocupação do autor em registrar 
as variações de pronúncia do falante. O resultado é a presença de termos, tradu-
zidos como o mesmo item, mas que não apresentam uma forma padronizada. Por 
se tratar de uma transcrição fonética, reconhecemos o valor de seu empenho; no 
entanto, em alguns momentos tal variação dificultou nosso trabalho em identificar 
com maior precisão qual seria o fonema de base em questão e até mesmo a pala-
vra. Nestes casos apresentaremos nossas sugestões, mas entendemos que poderá 
haver outras interpretações possíveis. Vejamos a seguir alguns exemplos da varia-
ção registrada por Manizer:

Texto 1/Linha1: Xniep  „sento
Texto 5/linha 5: niep  „sento‟
Texto 7/Linha 1: nep  „sento‟

Observamos também a alternância de algumas formas da língua com palavras 
emprestadas do português, o que ocorreu, inclusive, dentro de um mesmo texto:

Texto 1/Linha1: kuparak   „onça‟ 
Texto 1/Linha 6: onsa  „onça‟
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De modo geral, tais variações poderiam estar associadas a a) erros gráficos; 
b) variações livres da língua junto à tentativa de reprodução fiel; c) variações de 
registro associadas à dificuldade de percepção de sons não existentes em línguas 
indo-europeias; d) empréstimos do português e e) dificuldades na segmentação no 
nível morfológico e sintático (SEKI, 1984).

Estas características, entre outras, tornam tais textos de difícil acesso tanto 
para linguistas quanto, e principalmente, para os falantes, que não podem usufruir 
deste material para recuperar aspectos linguísticos e culturais do seu povo.

Segue imagem com os símbolos utilizados:

Quadro 1: Símbolos utilizados por Manizer 

Segue um dos textos que analisamos.
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conclusão

Este estudo permitiu visualizar um pouco melhor sobre o estado da língua, 
que parece que já se encontrava em extremo risco de desaparecimento mesmo 
à época da coleta de Manizer. Ainda, foi possível perceber características que 
fonológicas que costumavam representar muitas dificuldades de identificação aos 
pesquisadores. Assim, facilitou realizar o estudo da fonologia mais aprofundado 
antes de fazer a reinterpretação dos contos, o qual contribuiu sobretudo na iden-
tificação dos segmentos nasais surdos e de contorno. Ainda assim vimos que 
várias lacunas permanecem em aberto e precisam ser investigadas.  Deste modo, 
ressaltamos que mais estudos devem ser feitos para que este material possa con-
tribuir melhor com a comunidade lingüística e Krenak.
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O PROcESSO dE PALATALIzAÇÃO NO 
PORTuguÊS bRASILEIRO

ThAmIRES mARQuES PEREIRA (uFAL)
ALdIR SANTOS dE PAuLA (uFAL)

Introdução

Os processos de palatalização no Português Brasileiro têm sido tema de mui-
tos estudos ao longo dos últimos anos, desde pesquisas que se concentraram nos 
caráter histórico e diacrônico (Cf.: NEUSCHRANK, 2011), e estudaram os processos 
responsáveis pelo surgimento dos segmentos pós-alveolares e palatais, até pesqui-
sas que se concentraram no caráter sincrônico (Cf.: BISOL; HORA, 1993; HENRIQUE; 
HORA, 2012; BRISOLARA; MATZENAUER; VANDRESEN, 2003), observando o com-
portamento das realizações alofônicas das oclusivas alveolares no sistema linguís-
tico do Português Brasileiro e, a partir delas, puderam traçar perfis de falantes de 
áreas específicas do Brasil. 

A palatalização é descrita como um caso de distribuição complementar em que 
as oclusivas se mantém quando seguidas das vogais /a, e, o, u/ e, quando seguidas 
de /i/, se realizam como africadas pós-alveolares como nos exemplos: 

[ta̍ tu], 
[̍ tʃiɐ], 
[dʒi ɾ̍eɪ̯tɐ], 
[̍ dadʊ], 
[̍ dẽtʃɪ]. 

Tal realidade considera apenas a palatalização regressiva, em que o gatilho para 
o processo se encontra posterior à oclusiva e pode ser observada em variedades 
do Português falado no Brasil. Entretanto, entender que o gatilho da palatalização 
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ocorre apenas depois da oclusiva não é suficiente para formular uma regra que seja 
generalizável para o Português no Brasil. Em outras variedades, há ocorrências em 
que gatilho está na coda da sílaba anterior à oclusiva, fazendo com que a africada 
ocorra mesmo quando seguida de vogais diferentes de /i/:

[kuɪ̯ˈdʒadʊ],
[̍ peɪ̯tʃʊ].

Cagliari (1974) afirma que a palatalização se trata de uma articulação secundá-
ria que consiste na elevação da língua em direção ao palato. Tal articulação depende 
da presença de uma articulação alta, do tipo vocálico ocorrendo adjacente à conso-
ante: [t→]. No entanto, tal articulação tem a duração menor que a de uma vogal co-
mum. Podemos, portanto, representar, segundo este mesmo autor, a palatalização 
como sendo uma articulação secundária semelhante à labialização, alveolarização, 
lateralização, dentre outros processos. 

O mesmo autor ainda afirma que se quisermos analisar as variações fonéticas 
com precisão, temos que caracterizá-las bem, tomando cuidado para não atribuir 
rótulos iguais a realidades diferentes. Para ele, a atitude fonética mais prudente 
seria isolar as distinções mesmo que isso represente uma falta de “economia” do 
ponto de vista do sistema da língua. Por isso, não se pode estudar os elementos 
sonoros de uma língua exclusivamente do ponto de vista fonético, mas também de 
um ponto de vista fonológico. Diante disso, fica claro a justificativa e a importância 
de refletir sobre o processo de palatalização sob uma perspectiva pautada numa 
teoria fonológica que possa descrever e explicar os processos sofridos pelos seg-
mentos oclusivos alveolares de forma mais satisfatória.  

Este artigo, portanto, visa compreender quais os traços envolvidos na realiza-
ção das formas palatalizadas na cidade de Maceió – AL, permitindo ou inibindo-as, 
partindo da hipótese de que os traços [+anterior] e [+coronal] são determinantes 
para a aplicação da regra de palatalização. Para isso, tomamos como base a Teoria 
Autossegmental de Goldsmith (1976) e a Geometria dos traços de Clements e Hume 
(1995), modelos não lineares que classificam as vogais envolvidas no processo de 
palatalização como coronais ou dorsais, diferente do The Sound Pattern of English - 
SPE de Chomsky e Halle (1968) que as consideram como [posterior]. 
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Para atender a esse propósito, este artigo se organiza da seguinte forma: a 
seção 2 apresenta algumas realizações do processo na Região Nordeste. A seção 
3 apresenta a análise dos dados ressaltando os traços que participam desse pro-
cesso, bem como o tipo de segmento resultante tendo como referencial teórico: a 
Teoria Autossegmental (GOLDSMITH 1976) e a Geometria dos Traços (CLEMENTS & 
HUME 1995). A seção 4 apresenta a conclusão, que é seguida pelas referências.

O processo de palatalização: alguns estudos

Para formular uma regra fonológica que descreva o processo de palatalização 
das oclusivas alveolares do Português no Brasil, temos que considerar que a vogal 
anterior alta / i/ é um gatilho bilateral, uma vez que atua em duas direções: da di-
reita para a esquerda, quando se encontra depois da oclusiva; e da esquerda para 
direita, quando antecede a consoante oclusiva. O primeiro processo assimilatório é 
chamado de regressivo e o segundo de progressivo. Dentre os trabalhos sobre a pa-
latalização, podemos citar os estudos de Bisol e Hora (1993) acerca da variedade de 
Porto Alegre – RS e de Alagoinhas – BA, os estudos de Paula (2006) em comunidades 
bilíngues de Taquara e Panambi, o estudo sobre a difusão dialetal entre alagoanos 
residentes em Brasília de Adant (1989), dentre outros. Além desses trabalhos, exis-
tem aqueles que se preocupam em identificar e demarcar áreas dialetais, como os 
de Mota (2008) e Santos (2011), que tratam o segmento resultante da palatalização 
progressiva das oclusivas alveolares como africadas baianas, que tem, segundo as 
autoras, os maiores índices de realização em Maceió e Aracaju. Entretanto, nesta 
seção nos dedicaremos apenas a apresentar o processo de palatalização progressi-
va das oclusivas alveolares no Nordeste Brasileiro destacando os estudos de Hora e 
Henrique (2015) e Cristófaro Silva (2012).
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Análise de hora e henrique (2015)

O estudo de Hora e Henrique teve como objetivo, com base na sociolinguís-
tica quantitativa, apresentar uma análise do processo de assimilação que envolve 
as oclusivas alveolares / t, d / com o foco na assimilação progressiva observada 
na variedade linguística da comunidade de fala de Itabaiana na Paraíba. Para tan-
to, foi usada uma amostra contendo 60 horas de gravação. O corpus faz parte do 
Projeto Variação Linguística da Paraíba – VALPB e é constituído por 36 informantes 
estratificados tendo como variáveis sociais o sexo (masculino e feminino), os anos 
de escolaridade (nenhum ano, de 5 a oito anos e mais de 11 anos) e faixa etária (de 
15 a 25 anos, de 26 a 49 anos e acima de 49 anos). As variáveis linguísticas consi-
deradas foram: contexto fonológico precedente (consoante coronal palatal, vogais 
ou líquidas, ou consoantes nasais, glide em coda precedente e silêncio ou pausa), 
número de sílabas (monossílabo, dissílabo e trissílabo ou polissílabo), categoria 
gramatical (substantivo, adjetivo, verbo, preposição e outros) e tipo de consoante 
(oclusiva dental surda e sonora).

Da análise das variáveis sociais concluíram que o sexo masculino é favorece-
dor à regra com peso relativo 0.53. Sobre a variável independente anos de escolari-
dade concluiu-se que os falantes que não estudaram nenhum ano até quatro anos 
de escolarização são os que mais palatalizaram, com peso relativo 0.76. Cruzando 
essas variáveis os autores observaram que os homens com menor escolarização 
(entre nenhum e quatro anos) são os maiores favorecedores da regra de palatali-
zação com peso relativo 0.81. É importante destacar que também foi observado o 
peso relativo de 0.63 para mulheres com poucos anos de escolaridade, indicando 
que a realização da forma palatalizada é estigmatizada, visto que à medida que os 
anos de escolaridade aumentam, diminui a aplicação da regra. 

Quando as variáveis linguísticas, o trabalho apresenta as seguintes contribui-
ções: como contexto fonológico seguinte mais favorecedor à aplicação da regra 
foi selecionado a vogal alta posterior com peso relativo de 0.52. A vogal central 
apresentou peso relativo de 0.41 sendo, portanto, inibidora da aplicação; como 
contextos fonológicos precedente destacam-se como gatilhos para aplicação da 
regra monotongo, consoantes e ditongos. Sendo o primeiro o mais favorecedor a 
aplicação da regra, com peso relativo 0.60. Das consoantes, a única possível é a fri-
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cativa coronal [ ʃ ], com peso relativo 0.54. Por fim, a que mais inibe a aplicação da 
regra é a manutenção do ditongo, ou seja, a presença do glide, com peso relativo 
de 0.44; quanto à tonicidade apresenta um ranqueamento que vai da postônica, 
como a mais favorecedora (0.53) à tônica, com peso relativo 0.38 maior inibidora 
da regra. Assim como a tônica, a pretônica também inibe a aplicação da regra, 
tendo como peso relativo 0.42.

Análise de Silva (2012)

Tendo como base teórica os Modelos Multirrepresentacionais, Silva analisou 
dados coletados em 2011 em Fortaleza – CE e em duas cidades do interior do Rio 
Grande do Norte: Afonso Bezerra e Guamaré. A escolha dessas duas variedades 
se deu pelo fato de a primeira ser tida como palatalizante e a segunda não. Foram 
consideradas duas faixas etárias: acima de 40 anos e abaixo de 30 anos. Do total 
de oito informantes, quatro do sexo feminino e quatro do masculino, metade ti-
nha o ensino médio completo e metade ensino superior completo. Para a coleta 
dos dados, foram usadas frases-veículo, que foram lidas silenciosamente e depois 
em voz alta. Com seções de coleta de dados com duração de 10 a 15 minutos, que 
foram etiquetadas e analisadas acusticamente com o auxílio do PRAAT. 

Para a análise foram selecionados conjuntos de palavras denominadas Léxi-
cos, que foram numeradas do Léxico-1 ao Léxico-4 contendo os padrões a serem 
analisados. O Léxico-1 agrupa itens em que as variáveis ti, tʰ ou tʃ, di ou dʒ ocorrem 
em sílabas do tipo CV em posição de tônica ou átona. O Léxico-2 agrupa itens em 
que haja a oclusiva/africada seguida de sibilante: tis, tʃ is, ts, dis, dʒis, ds. O Léxico-3 
agrupa construções em que a oclusiva/africada é precedida de S, que pode se rea-
lizar assim: ʃtʃ i, ʃʃi, ʃ. Por fim, o Léxico-4 agrupa oclusivas/africadas seguidas de [iu], 
considerando a possibilidade da não ocorrência da vogal alta. Logo, as possíveis 
realizações são: tiu, tʰiu, tʃu, diu, dju, dʒu.

Com base na análise dos dados foi observado que as africadas ocorreram em 
100% das realizações no Ceará, como esperado e 19% no Rio Grande do Norte, 
indo de encontro ao esperado para uma comunidade tida como não palatalizante.  

Para o Léxico-1, no Ceará, a variante africada ocorre em 100% dos dados ana-
lisados. Já no Rio Grande do Norte, não foram observadas africadas. Contudo, em 
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88% dos dados ocorreu uma oclusiva plena seguida de [i] e em 12% ocorreu uma 
oclusiva aspirada. 

Para o Léxico-2, a ocorrência de africadas na variedade do Ceará não é cate-
górica (86%), assim como não é categórica a ocorrência de oclusivas na variedade 
do Rio Grande do Norte (50%). As variantes inovadoras [ts, ds] ocorrem tanto na 
variedade palatalizante (14%) quanto na variedade não palatalizante (39%).

Para o Léxico-3, as africadas ocorrem em 19% no Ceará e no Rio Grande do 
Norte em 44% dos casos analisados. É importante ressaltar que neste caso as 
africadas estão em concorrência com as fricativas ([ ʃʃi], [ ʃ i]), que no Ceará apa-
receram em 50% e 31% dos casos, respectivamente. Já no Rio Grande do Norte 
as africadas ocorreram em 44% em detrimento das variantes [ ʃʃi], com 31%, e a 
variante [ ʃ i], com 25%. 

Para o Léxico-4, constatou-se que no Rio Grande do Norte ocorreram oclusi-
vas plenas, oclusivas aspiradas e africadas em 30%, 30% e 40%, respectivamente, 
sendo as últimas seguidas por uma vogal [u], visto que houve o apagamento do 
glide palatal.  Já para a variedade do Ceará, as africadas ocorreram em 100% dos 
dados analisados, todos seguidos de vogal [u].

Para comparar com os dados analisados para as realizações selecionadas 
para compor cada Léxico, foram coletados dados relativos a outros padrões sono-
ros. O primeiro envolveu neologismos com africadas alveopalatais seguidas de [i] 
– jeans, capuccino – ou seguidas de outras vogais – jazz, tchau. O segundo envolveu 
neologismos que contenham a sequência [ts] como em tsunami e shiatsu. Por fim, 
foi analisado, com o intuito de contrastar com os dados do Léxico-3, o caso que 
envolveu a africada alveopalatal: China [ ʃ ]ina. 

Esses padrões foram observados com o intuito de avaliar como se dá a ocor-
rência ou não de africadas nas variedades palatalizante e não palatalizante. Como 
resultado observou-se que nas duas variedades prevaleceu a realização de africa-
das alveopalatais, para o primeiro caso, assim como a predominância da sequên-
cia [ts], para o segundo caso. Para a palavra China predominou a fricativa alveopa-
latal. Em todos os casos não foram encontrados padrões sonoros em competição.

Os estudos supracitados nos mostram que há muito para se refletir acerca 
do processo de palatalização, principalmente nas variedades linguísticas do nor-
deste, visto que além da influência da vogal alta coronal, sendo ela silábica ou assi-



75

XXVI Jornada do Gelne

lábica, existe a influência das sibilantes e fricativas alveopalatais no favorecimento 
ou inibição do processo. Pretendemos, com base na reflexão acerca dos estudos 
apresentados e com a análise dos dados coletados em Maceió-AL, entender como 
essas relações acontecem. Para isso, adotamos uma visão não linear, que é apre-
sentada na subdivisão seguinte. 

A palatalização sob uma perspectiva não linear

Os traços distintivos, essenciais para os estudos fonológicos, são as unidades 
mínimas não segmentáveis que encerram as propriedades específicas de caráter 
acústico e articulatório que se combinam de diferentes maneiras para formar os 
sons da língua. Formalizadas por Chomsky e Halle (1968), as matrizes de traços de 
valores binários serviram para explicar diversos aspectos fonológicos e caracterizar 
as classes naturais. A importância da noção de traço é inquestionável para a teoria 
fonológica, contudo, o modelo apresenta limitações no que se refere à explicação de 
alguns fenômenos, sejam eles segmentais ou prosódicos.  Em razão disso, surgem 
outras teorias para tentar preencher essas lacunas, dentre elas, as não lineares. 

Por permitir a segmentação independente de traços ou conjunto de traços, a 
Teoria Autossegmental possibilita a explicação do fenômeno da palatalização, que 
consiste num processo de assimilação que envolve traços de anterioridade e coro-
nalidade. Esta teoria, proposta a princípio por Goldsmith (1976), permite a segmen-
tação independente de traços ou conjunto de traços, rejeitando o “princípio de bi-
jectividade” de Chomsky e Halle. Por isso, os processos fonológicos podem ocorrer 
também em autossegmentos, ou seja, as operações não ocorrem apenas em seg-
mentos completos, mas também em partes independentes dos sons das línguas.

Outro entendimento que a teoria possibilita é o da Geometria dos Traços, pro-
posta por Clements e Hume (1995), que consiste na existência de uma hierarquiza-
ção dos traços que compõem cada segmento de um língua, isso implica dizer que 
essa teoria não só propôs uma nova representação formal dos traços dispostos em 
camadas ou tiers, passando a reconhecer uma hierarquia com graus de dependên-
cia nos quais as categorias mais altas têm mais independência que as categorias em 
ramificações mais baixas, podendo funcionar em conjunto ou isoladamente, facili-
tando a expressão de classes naturais.
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Tratando do fenômeno de palatalização das oclusivas alveolares, podemos 
tomar as considerações de Adant (1989), que analisou a preservação ou não de 
certas características fonológicas próprias dos alagoanos, quando esses estavam 
expostos a outras influências dialetais. Em sua análise, observou a existência da 
palatalização das oclusivas alveolares diante de iode no dialeto alagoano. A autora 
explica que esse processo se dá quando as oclusivas ocorrem depois de /i/ silábico 
como na palavra “sítio”, caracterizando uma assimilação regressiva, e antes de /j/ 
assilábico, como nas palavras “doido”, “muito” e “moita”, caracterizando uma assi-
milação progressiva. 

A palatalização na variedade maceioense 

Para descrever os processos assimilatórios, bem como os traços que atuam 
como gatilho para a palatalização das oclusivas alveolares, analisamos exemplos 
retirados do banco de dados do Projeto Aspectos gramaticais e variacionais de 
Línguas Brasileiras. Nos dados, a palatalização se realiza depois de fricativas al-
veolares e alveopalatais, e na presença de vogal anterior alta /i/, que atua tanto 
regressivamente, quanto progressivamente.

 O intuito dessa reflexão é buscar uma generalização que considere todas 
as realizações observadas. Para tanto, consideramos o pressuposto de Clements 
(1985) que diz que a assimilação consiste no espraiamento de um elemento de 
uma camada para uma nova posição em uma camada adjacente, podendo ocor-
rer de três modos: de maneira individual, quando o processo envolve apenas um 
traço; de maneira parcial, quando ocorre em um nó de classe; ou num processo 
de assimilação total, no qual o nó raiz está envolvido. No caso da palatalização, 
propõe uma discussão que envolve a influência do traço [coronal], e seus subordi-
nados [anterior] e [distribuído] em sua realização.

Nesta perspectiva, o mesmo autor  caracteriza vogais frontais e consoantes 
coronais como pertencentes à classe natural [coronal], uma vez que o traço [co-
ronal] é ligado diretamente ao nó Ponto de Consoante, e na aplicação da regra 
de palatalização, afeta todos os traços em seu domínio, constituindo uma úni-
ca operação.  Logo, a vogal anterior alta /i/, as fricativas anteriores /s/ e /z/ e as 
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não anteriores /ʃ/ e /ʒ/ pertencem à mesma classe natural e os traços [anterior] e 
[distribuído]  que estão sob o domínio distinguem, respectivamente,  segmentos 
coronais anteriores de não anteriores e segmentos coronais apicais de coronais 
laminais (CLEMENTS, 1996, p.185). 

Com base nisso, entendemos  a influência desses traços como motivadora 
do processo de palatalização no Português do Brasil. Acreditamos que quando 
o gatilho interage com o alvo, os traços do Nó vocálico do gatilho, no caso da vo-
gal anterior alta /i/, espraiam para o nó de Ponto de consoante, convertendo os 
traços [+ anterior] em [- anterior] e [- distribuído] em [+ distribuido]. No caso das 
fricativas, além da influência do traço [coronal], há a influência do traço [contínuo], 
ligado diretamente ao Nó de Ponto de Consoante, que se espraia convertendo o 
traço [- contínuo] da oclusiva em [+ contínuo]:

[
[


É importante ressaltar também que o domínio do traço [coronal] atua no 
processo de palatalização bilateralmente: progressivamente ou regressivamente. 
Em processos que envolvem a vogal alta anterior /i/, esta bilateralidade do gatilho 
é facilmente observável:

[ ]
 

 
[ 
[
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Assim como foi observado na Paraíba por Henrique e Hora (2015), quando 
há o apagamento do segmento vocálico margem do ditongo, a palatalização não 
é inibida. Pelo contrário, a monotongação do contexto precedente favorece o pro-
cesso:

7.  

8. 

9. 
10.  
11. ]
12. 

O apagamento do segmento motivador do processo pode ser facilmente ex-
plicado pela Teoria Autossegmental, dado que, nessa interpretação, o apagamento 
não consiste necessariamente no apagamento de todos os traços. Neste sentido, 
os processos de apagamento e de palatalização estão em concorrência: o gatilho 
para a palatalização é apagado, mas os traços sob o domínio do Nó Vocálico per-
manecem atuando sobre a oclusiva alveolar.

Considerações finais

Este trabalho refletiu acerca dos traços que podem atuar no processo de pa-
latalização na variedade linguística falada em Maceió- AL, entendendo que os tra-
ços que compõem os segmentos são hierarquicamente organizados de forma que 
os traços que estão na parte superior da representação arbórea possuem traços 
de sob seu domínio que atuam individualmente ou em conjunto em processos 
fonológicos.  

Esta reflexão nos permitiu concluir que o traço [coronal], ligado ao nó Vo-
cálico da vogal anterior alta atua diretamente e bilateralmente no processo de 
palatalização, levando consigo os traços [anterior] e [distribuído], acarretando no 
surgimento de um segmento complexo, uma africada alveo-palatal. Quanto às fri-
cativas, o processo de palatalização é motivado quando o gatilho se encontra na 
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coda da sílaba anterior à oclusiva. Nesse processo assimilatório, além dos traços 
de coronalidade, é perceptível também a atuação do traço [contínuo], ligado ao nó 
de Cavidade Oral.
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ComuniCação individual

PROcESSOS FONOLÓgIcOS dE SONORIzAÇÃO E 
dESSONORIzAÇÃO NA FALA dE SuJEITOS cOm 
SíNdROmE dE dOWN SOb O OLhAR dA 
gEOmETRIA dE TRAÇOS

LuANA PORTO PEREIRA (uESb)
mARIAN OLIvEIRA (uESb)
vERA PAchEcO (uESb)

Introdução

A síndrome de Down (SD) é umas das principais síndromes de alterações ge-
néticas que compromete o desenvolvimento intelectual. Entre outros aspectos 
que caracterizam a pessoa com SD está a dificuldade de fala, que ocorre, especial-
mente, por causa da hipotonia generalizada, o maxilar pequeno, a língua protusa 
e a má implantação dos dentes - aspectos comuns em pessoa com essa síndrome. 

Apesar de ser notório esse comprometimento, ainda são poucas as pesquisas 
que auxiliam a compreensão das dificuldades relacionadas à produção da fala da 
pessoa com SD, especialmente em falantes do português brasileiro. Consequente-
mente, há poucas contribuições para um possível melhoramento dessa habilidade 
linguística nas pessoas com a síndrome.

Buscando somar e contribuir para o avanço dos estudos sobre a fala de pes-
soas com SD, propomos neste trabalho uma análise dos processos fonológicos 
de sonorização e dessonorização. Temos como hipótese que esses são processos 
comuns na fala desses sujeitos e são motivados por questões de coarticulação, 
bem como podem estar ligados diretamente com hipotonia muscular generaliza-
da. Dessa forma, nesse trabalho, pretendemos analisar esses por meio da Geo-
metria de Traços. 

Para melhor compreensão da presente pesquisa, apresentamos neste artigo, 
além destas considerações: i) uma revisão teórica, que compreende um tópico 
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sobre a produção da fala na síndrome de Down e um tópico sobre a Geometria de 
traços e os processos de sonorização e dessonorização (2.1 e 2.1); seguidamente 
expomos ii) os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa (3); bem 
como: iii) apresentamos os dados encontrados e discutimos os resultados (4), e 
por fim, iv) tecemos  a conclusão (5).

 
A produção da fala na síndrome de down

A fala é um processo bastante complexo, em que há o envolvimento de vários 
órgãos e exige, além de questões cognitivas, um controle motor fino. Por causa 
da hipotonia muscular apresentada por pessoas com SD, e peculiaridades nos ar-
ticuladores ativos – como a língua e pregas vocais – e nos articuladores passivos 
– como dentes e palato, dentre outros, é compreensiva a dificuldade que esses 
sujeitos apresentam na produção da fala. 

Oliveira (2011) e Pereira et al (2014) apresentam estudos sobre a fala de pes-
soas com SD, especificamente as características acústico-articulatórias da produ-
ção vocálica desses sujeitos. Em seus trabalhos, as pesquisadoras, apontam que 
as peculiaridades do trato vocal do indivíduo Down comprometem a qualidade 
vocálica. Segundo as autoras, a hipotonia e a protrusão da língua dificultam a 
articulação na produção das vogais, fazendo com que a vogal /a/ seja produzida 
com pouca abertura; em contrapartida a vogal /i/, vogal fechada, é realizada com 
o trato menos fechado, bem como o /u/ é produzido com a língua menos recuada 
para parte posterior, o que não é o esperado. Além disso, esses estudos apontam 
que em relação à qualidade da vogal tônica e a pretônica é similar, não havendo, 
dessa forma, a marcação da tonicidade por meio do padrão formântico dos seg-
mentos analisados. Percebemos, dessa forma, que as dificuldades na produção 
da fala não se restringem a características acústicas de segmentos isolados, mas 
pode influenciar a produção da palavra como um todo, bem como a questões su-
prassegmentais. 

Porto et al (2000) apresentam uma pesquisa sobre os processos fonológicos, 
e asseveram que o desenvolvimento fonológico de uma criança com síndrome de 
Down segue as mesmas fases de desenvolvimento da aquisição comum, embora 
seja mais lento, o que aponta para um atraso na aquisição ou um desvio fonológico. 
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Em um estudo de caso, Oliveira et al (2015) apontam modificações na estru-
tura silábica das palavras produzidas por uma adolescente com SD. Essas modifi-
cações são identificadas como processos fonológicos de monotongação, metáste-
se, apagamento de coda silábico e redução de cluster. Tais processos ocorrem de 
forma assistemática, e por essa razão, as autoras consideram que a adolescente 
ainda está no período de sistematização das estruturas silábicas de sua língua.

Com o propósito de contribuirmos para os estudos da fala de pessoas com 
SD, buscamos, neste trabalho, analisar os processos fonológicos de sonorização e 
dessonorização na fala desses indivíduos, por meio da Geometria de Traços, abor-
dada no tópico a seguir.

A geometria de traços e o processo fonológico de sonorização e 
dessonorização

A Fonologia de Geometria de Traços é um modelo teórico autossegmental que 
surge como um desdobramento da Fonologia Gerativa Padrão. Dessa forma, tem 
como base a noção de traços distintivos, unidades mínimas opositivas. O primeiro 
modelo da Fonologia de Geometria de Traço foi apresentado em 1985 por Clements. 
No decorrer dos dez anos seguintes, outras versões foram desenvolvidas até chegar 
ao modelo apresentado em The internal organization of speech sounds (CLEMENTS; 
HUME, 1996).

No modelo anterior à Geometria de Traços, cada segemento apresentava uma 
matriz particular, na qual os traços eram dispostos aleatoriamente; mudando-se 
essa matriz, mudava-se o segmento. Dessa forma, a Fonologia Gerativa Padrão pro-
punha apresentar as regras fonológicas que coordenam os processos fonológicos 
das línguas. Tais processos – que podem ser entendidos como operações de moti-
vações fonéticas, aplicadas ao sistema da língua – tornam-se alvo da Geometria de 
Traços, que propõe não apenas representar os processos, mas também explicá-los. 

Nesse novo modelo teórico, os segmentos não são considerados como sequ-
ências lineares, mas como elemento constituído por uma organização interna, a 
qual se dispõe hierarquicamente. Isso significa que o segmento é composto por 
camadas, níveis configurados em nós hierarquicamente ordenados, os quais são: 
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os nós intermediários, que são as classes de traços; e os nós terminais, que são os 
próprios traços.  Diante disso, temos a seguinte representação, conforme figura 1:

Figura 1. Representação arbórea da consoante e da vogal apresentado por Clements 
e Hume (1995, apud HENANDORENA, 2011, p. 49).

Podemos observar, na imagem, que os traços são organizados hierarquica-
mente, seguindo ordenadamente cada etapa da produção de um segmento. Abai-
xo do nó da raiz (que diz respeito ao próprio segmento) está o nó laríngeo. Esse diz 
respeito ao sistema fonatório, fase em que ocorre a marcação do traço [sonoro] 
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refere à vibração ou não das pregas vocais e a marcação dos traços [glote não 
constrita] e [glote constrita], traços que se referem ao estado da da glote. Temos, 
após o nó laríngeo, o traço de nasalidade, esse indica que o segmento é produzido 
com a corrente de ar saindo pela cavidade nasal; e o nó de cavidade oral, o qual 
domina os Pontos de Constrição (Pontos de C) e o traço [contínuo]. Essa classe diz 
respeito ao modo e ponto dos articuladores na produção dos segmentos. Dessa 
forma, esse nó corresponde ao sistema articulatório. 

Essa maneira de analisar e representar o segmento tem grande influência na 
maneira que as regras fonológicas são compreendidas, as quais podem estar rela-
cionadas a processos de assimilação, desligamento, entre outros.

Os processos fonológicos são fenômenos naturais nas línguas, os quais ca-
racterizam-se pelas modificações que ocorrem em um segmento ou na estrutura 
silábica.  Mesmo numa fala com algum comprometimento, como na síndrome de 
Down, as modificações não ocorrem aleatoriamente, apresentam uma motivação 
fonética  passível de ser explicada. Considerando isso, buscamos nesse trabalho 
analisar o fenômeno da sonorização e dessonorização na fala de pessoas com SD, 
processos fonológicos que correspondem, grosso modo, à troca entre segementos 
que se diferenciam apenas pelo traço [±sonoro], os quais são: /p/ e /b/, /t/ e /d/, /k/ 
e /g/, /f/ e /v/, /s/ e /z/, // e //. Tendo em vista que os traços tem caráter distintivo, 
a marcação ou não do traço [±sonoro] pode causar mal entendidos e comprometer 
a comunicação. 

Na perspectiva da Geometria de Traços, a troca entre o segmento sonoro pelo 
surdo, e vice versa, está relacionada ao traço [sonoro]. Portanto, a sonorização é 
o processo pelo qual um segmento apresenta o traço [+sonoro] na sua produção, 
ou seja, é realizado com a vibração das pregas vocais; e a dessonorização pode ser 
compreendida como o inverso desse processo, pois corresponde a não vibração 
das pregas vocais.

Hernandorena (1996), em seu trabalho sobre aquisição da fonologia, afirma 
que a dessonorização é considerada um processo de substituição que atinge o nó 
laríngeo. E ressalta que, nos primeiros períodos da aquisição, a ocorrência desse 
processo pode ser considerada uma não aquisição do traço [+ sonoro], pois a  crian-
ça apreende gradativamente cada traço. Dessa forma, a substituição de um /p/ por 
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um /b/ na palavra pacote, que se realiza como bacote, por exemplo, caracteriza-se 
como não aquisição desse traço. No entanto, é possível observar que esse proces-
so, assim como a sonorização, aparece em crianças em fases mais avançadas da 
aquisição, o que caracteriza o período de sistematização das regras fonológicas de 
sua língua. 

Assim como nas crianças típicas, a criança com síndrome de Down passa pelo 
período de aquisição e sistematização dos traços fonológicos, porém, ao observar-
mos a fala de um adulto com SD, é comum percebermos também diversos proces-
sos fonológicos que implicam em mudanças de segmentos, e como veremos, neste 
trabalho, ocorre o processo de sonorização ou dessonorização.

metodologia

Como o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre os processos 
fonológicos de sonorização e dessonorização na fala de pessoas com síndrome 
de Down, foram feitas análises de gravações do banco de dados do Núcleo Saber 
Down (UESB/MEC/CNPq), um projeto de extensão da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia-UESB, que visa à promoção do desenvolvimento motor, cogni-
tivo e linguístico de pessoas com SD. 

Foram analisadas gravações de 10 pessoas com síndrome de Down, sujeitos 
do sexo masculino (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) e feminino (S8, S9, S10) que apresen-
tam entre 12 a 30 anos de idade, naturais de Vitória da Conquista. Todos os res-
ponsáveis pelos sujeitos que participaram assinaram o Termo de Consentimento 
Livre Esclarecido- TCLE, sendo esta pesquisa autorizada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CAAE 04853012.6.0000.0055). 

coleta de dados e análises

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. A primeira consistiu na se-
leção, dentre as gravações do Banco de Dados, de: a) 7 gravações de vídeos e áu-
dios em que os sujeitos (doravante S1, S2, S3, S4, S5, S8, S10) nomeavam figuras 
(diversas, como animais, frutas e objetos) apresentadas em slides; b) 4 gravações 
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da fala espontânea de três sujeitos (doravante S6, S7 e S9) durante o atendimento 
no Núcleo Saber Down.

Após esta seleção, foram feitas: a) a escuta das gravações e identificação das 
palavras com algum processo fonológico, como apagamento ou substituição; em 
seguida, foi feita b) a transcrição fonética dessas palavras e, também, c) a classi-
ficação desses processos e, por fim, e) seleção as palavras em que ocorreram os 
processos de sonorização e dessonorização.

A segunda etapa de coleta e análise consistiu na gravação em cabine acústica 
de dois sujeitos (S7 e S9), que fizeram a leitura de 28 pares mínimos, ou seja, 56 
palavras, apresentadas em slides, em que os pares foram misturados. Em seguida, 
foram feitas a) a audição das gravações e identificação das palavras em que ocor-
reram os processos de sonorização e dessonorização;  e b) a transcrição fonética 
de tais palavras.

 Terminado o processo de coleta, fizemos a análise dos dados com base nos 
pressupostos da Geometria de Traços.

Resultado e discussão

 Ao analisarmos os dados de fala dos sujeitos da pesquisa, pudemos observar 
que, na produção de todos eles, há processos fonológicos diversos envolvendo di-
ferentes traços e dentre eles está o traço [sonoro]. Desse modo, foi possível obser-
vamos processos de sonorização ou dessonorização na produção oral da maioria 
desses sujeitos. 

Como podemos observar no quadro 1, dentre as ocorrências dos 10 sujeitos, 
os processos de sonorização e dessonorização investigados neste trabalho são en-
contrados nos dados de 7; destes, 4 apresentam ao mesmo tempo os dois proces-
sos (sonorização e dessonorização), 2 apresentam apenas o processo de dessonori-
zação e 1, apenas a sonorização.
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Quadro 1. Processo fonológico de sonorização e dessonorização na produção oral
 de sujeitos com síndrome de Down

SUJEITOS SONORIZAÇÃO DESSONORIZAÇÃO

Palavra Transcrição 
fonética da 
produção

Fonema 
envolvido

Palavra Transcrição 
fonética da 
produção

Fonema 
envolvido

S1 Sofá [vofa] /s/ e /v/ -- -- --

S2 -- -- -- -- -- --

S3 Girafa
Planta

[tiɾavɐ]
[brãt]

/f/ e /v/
/p/ e /b/

Girafa [tiɾavɐ] ////

S4 Gato [kad /t/ e /d/ Galinha
Gato
Gato

[kai
[kat]
[kad]

/k/ e /g/
/k/ e /g/
/k/ e /g/

S5 Pequena  /p/ e /b/ -- -- --

S6 -- -- -- -- -- --

S7 -- -- -- -- -- --

S8 Prego [prek] /k/ e /g/

S9 Amiguinho ɲ /k/ e /g/

S10 Tesoura  /t/ e /d/ Brigadeiro
Girafa


[tiaf]

/p/ e /b/
////

No mesmo quadro, podemos perceber que o processo de sonorização ocor-
reu envolvendo cinco pares de segmentos pertencentes à mesma classe natural: as 
oclusivas bilabiais /p/ e /b/, as oclusivas alveolares /t/ e /d/, as fricativas /s/ e /v/, as 
fricativas labiodentais /f/ e /v/, e as africadas /t/ e /d/. Com exceção do par /s/ e /v/, 
cada um desses pares correspondem a segmentos que apresentam a mesma arti-
culação na cavidade oral, o que marca a distinção entre eles é a vibração das pregas 
vocais, como mostra a representação do /p/ e /b/ abaixo. Nesse processo, como na 
dessonorização, tais segmentos perdem a distinção.



89

XXVI Jornada do Gelne

Figura 2.  Representação da estrutura dos fonemas /p/ e /b/.

Em certos casos, a sonorização pode ser considerada como resultado do es-
praiamento do traço [+sonoro] presente nos segmentos vizinhos. No entanto, nos 
dados encontrados nesta pesquisa, não parece haver influência dos segmentos vi-
zinhos para a realização dos processos, pois tanto a sonorização quanto a dessono-
rização ocorrem independentemente da sonoridade dos segmentos que precedem 
ou antecedem a consoante que sofre o processo. 

O contexto do processo de dessonorização parece, a princípio, ser diferencia-
do e mais reduzido, sendo constatado nos dados da primeira etapa de coleta, en-
volvendo somente os seguintes pares: / e / e /k/ e /g/. A troca entre as velares é 
encontrada na fala de três sujeitos: S4, S8 e S9, enquanto a troca entre a fricativa 
sonora pela africada surda ocorre na produção oral do sujeito: S3 e S10. 

 A troca entre a fricativa sonora pela africada surda pode ser representada por 
meio da Geometria de traço como um segmento que passa a ter duas articulação, 
uma [-contínua, o /t/ e outra [+contínua], //, em que ambas apresentam a marcação 
negativa do traço [sonoro], como mostra a figura abaixo:



90

XXVI Jornada do Gelne

Figura 3. Representação da troca entre a fricativa // pela africada /t/.

Como abordado por Hernandorena (1996), a dessonorização ocorre durante 
a aquisição da fala, como parte do processo de sistematização do traço [+sonoro], 
no entanto, como os sujeitos participantes dessa pesquisa já apresentam o siste-
ma fonológico completo, a realização desse processo e da sonorização em sua fala 
pode estar relacionada à hipotonia generalizada que apresentam. A hipotonia não é 
apenas externa, mas interna também, de forma que impede o indivíduo de manter 
o controle da não/vibração das pregas vocais na produção da fala. 

No quadro 2, estão expostas as ocorrências dos processos de sonorização e 
dessonorização na fala de S7 e S9. Nos dados da primeira coleta, em que, especifica-
mente, com esses dois sujeitos foi feita a análise a partir de dados de fala espontâ-
nea, percebemos que o S7 não apresentou em sua fala nenhum dos dois processos, 
e o S9, apenas o processo de dessonorização, como observado no quadro 1. No 
entanto, por meio de uma coleta mais específica em que foram utilizados apenas 
pares mínimos, foi possível constatar esses processos na fala de ambos. 



91

XXVI Jornada do Gelne

Quadro 2. Processo fonológico de sonorização e dessonorização na produção oral de dois 
sujeitos com síndrome de Down na leitura de pares mínimos.

Processo
 Fonológico

S7 S9

Palavra Transcrição 
fonética da 
produção

Fonema 
envolvido

Palavra Transcrição 
fonética da 
produção

Fonema 
envolvido

Sonorização

Pingo [big] /p/ e /b/ Faca [vak] /v/ e /f/

Pote [bote] /p/ e /b/ Chato [t] // e //

Tente [et] /t/ e /d/

Foz [vos] /f/ e /v/

Jato [t] // e //

Dessonorização

Bato [pat /p/ e /b/ Paga [pat] /g/ e /t/

Voto [fot] /v/ e /f/ Figa [fik] /g/ e /k/

Lousa [lows] /z/ e /s/ Banda [d] /b/ e /p/

Panda [] /d/ e /t/

Bote [pote] /b/ e /p/

Figo [fik] /g/ e /k/

Bato [pat /b/ e /p/

Dia [t /d/ e /t/

Bote [pote] /b/ e /p/

Bode [pote] /t/ e /d/

Vaca [ak] /v/ e /f/

Vila [] /v/ e /f/

Voz [fos] /v/ e /f/

Voto [fot] /v/ e /f/

Doce [tos] /t/ e /d/

Doze [dos]/[doz] /s/ e /z/

Xis [is] // e//

Giz [i] /g/ e /k/

Zinco [s /s/ e /z/

Chumbo [u] /b/ e /p/

Jumbo [ub] // e //

Chato [t] // e //



92

XXVI Jornada do Gelne

Ao analisarmos os registros presentes no quadro 2, observamos que S7 apre-
senta menos ocorrências de tais processos, o que explica o fato de, na primeira 
coleta, não ter sido possível encontrarmos esses processos em sua fala. Além dis-
so, percebemos uma tendência desse sujeito em sonorizar os segmentos, o que 
ocorreu em oito palavras dentre os cinquenta e seis pares mínimos, enquanto a 
dessonorização aparece apenas em três palavras. Por outro lado, S9 tende a en-
surdecer os segmentos sonoros, o que aconteceu em vinte palavras e a sonoriza-
ção ocorreu em apenas duas palavras. 

Na produção de S7, há a sonorização das plosivas /p/ e /t/ e das fricativas /s/, 
// e /f/; de mesmo modo, o processo de dessonorização ocorre na obstruintes /b/, 
//, /z/ e /v/.  Na produção de S9, ocorreu o processo de sonorização apenas nas 
fricativas /f/ e //, enquanto a dessonorização ocorreu com as oclusivas /b/, /d/, /g/, 
as fricativas /v/, //, /z/ e a africada /d/. 

Apesar de não ser possível encontrarmos um padrão preciso em relação a 
esses processos na fala das pessoas com SD, conseguimos depreender que esses 
indivíduos podem apresentar certo comprometimento em sua fala, resultante da 
dificuldade na marcação do traço [sonoro]. Mesmo não encontrando um padrão 
em relação à sonorização e à dessonorização na fala dos sujeitos da pesquisa, pu-
demos perceber dois aspectos sobre a realização desses processos:

a) não há uma restrição sobre os tipos de segmentos que podem ser 
dessonorizados, de forma que encontramos segmentos [-contínuos] e 
[+contínuos] ou coronal [anterior] ou [distribuído] e [dorsal] sofrendo 
esse processo, como mostra, abaixo, as representações de algumas pro-
duções encontrada nos dados de fala analisados nesse trabalho:
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Segmento [-contínuo] e [anterior]: Ex. [dos]-> ]-> [tos]

Segmento [-contínuo] e [dorsal]:   Ex. [  fig] -> [  fik]
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Segmento [+contínuo]: [  t]-> [  t]

b) e apenas o segmento /k/ não sofreu o processo de sonorização; o que 
parece que a presença do traço [dorsal] pode “dificultar” a marcação do 
traço [+sonoro]. Podemos perceber isso na realização da palavra faca por 
S9: /  faka/ [  vak]. Nessa produção, houve a sonorização do segmento [co-
ronal], /f/, mas o [dorsal], /k/, continuou [-sonoro], como observado em 
todas as produções desse seguimento.
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conclusão

Diante das considerações apresentadas neste trabalho, podemos concluir que 
os processos fonológicos envolvendo o traço [± sonoro] são recorrentes na fala da 
maioria dos sujeitos da pesquisa. Esses processos podem ser considerados como 
consequência da hipotonia muscular generalizada que a pessoa com síndrome de 
Down possui, o que dificulta o controle do traço [sonoro] na produção das consoan-
tes obstruintes.

Além disso, este estudo é importante para compreensão de questões que en-
volvam o desenvolvimento da consciência fonológica, pois, apesar de se um aspecto 
de produção, esta está intimamente relacionada às questões fonológicas. Ademais, 
esta pesquisa nos leva a refletir sobre a relevância de se entender o que ocorre 
nesses processos, na fala desses sujeitos, pois, por vezes, esses processos ocor-
rendo tão tardiamente, comprometem a compreensão da fala deles, o que dificulta 
a comunicação e desenvolvimento educacional e social desses indivíduos. Dessa 
forma, ressaltamos a importância dos estímulos linguísticos nesses indivíduos, em 
especial, o desenvolvimento da consciência fonológica. 
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simpósio temátiCo

AcENTO E RITmO NA AQuISIÇÃO dO INgLÊS cOmO L2 
POR bRASILEIROS: INFLuÊNcIAS dA duRAÇÃO 
SILÁbIcA

LEÔNIdAS JOSé dA SILvA JR1 (uEPb)

Introdução

A aquisição da língua inglesa como língua estrangeira (doravante, L2) no Bra-
sil vem, a partir da segunda guerra mundial e mais acentuadamente após o fim da 
década de 1980, tornando-se mais importante na vida cotidiana e principalmente 
no mundo do trabalho. Silveira (2011) afirma que este fato desemboca em uma 
maior valorização deste componente no PCNEM2 e, dessa forma, reconhece que o 
aprendizado de suas habilidades é relevante.

Segundo Jenkins (2000), as últimas décadas têm testemunhado a ascensão 
da língua inglesa, partindo de status de uma língua internacional, para um status 
de ser a primeira língua verdadeiramente global; sendo um meio através do qual 
as pessoas de todas as partes do mundo podem se comunicar uns com os outros, 
especialmente nos campos da ciência e tecnologia, comércio, educação, mídia, se-
gurança internacional e viagens internacionais. Por esta razão, estudos em torno 
de como o ensino de língua inglesa têm sido realizado merecem especial atenção, 
visto que os professores formam cidadãos para atuarem de modo interacional e 
inteligível com outros falantes de inglês do mundo.

No que tange a questões fonético-fonológicas, a maioria dos professores que 
detém domínio de pronúncia em língua inglesa prioriza o ensino de pronúncia 

1. Professor Adjunto do Departamento de Letras/CH na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB/CA-
PES). Email: leonidas.silvajr@gmail.com.

2. PCNEM: Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio.

mailto:leonidas.silvajr@gmail.com
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dando ênfase apenas aos traços segmentais, ou seja, ao quadro fonêmico do in-
glês e que estes são menos relevantes à comunicação do que o domínio de traços 
suprassegmentais, uma vez que os aspectos fonológicos não-lineares carregam 
um valor significativamente maior para inteligibilidade na troca conversacional 
como afirmam Roach, (1982), Celce-Murcia (2010) e Avery & Ehrlich (2012).

Em meio a esse e a tantos outros desafios, a compreensão e a produção oral 
da língua aparece como um dos principais obstáculos encontrados por falantes do 
inglês como L2 devido às diferenças encontradas entre o sistema fonológico da L2 
e os do português brasileiro (doravante, PB) como língua materna (doravante, L1). 
Dessa forma, o que é de fato aprender outra língua, vai tornando-se cada vez me-
nos responsabilidade das escolas de ensino regular, passando a ser compromisso 
das escolas de idiomas. 

É interessante destacar que na maioria dos casos os estudantes não têm 
consciência de que os sons entre uma língua e outra se diferenciam. Mascherpe 
(1970) já apontava que - no início da aquisição - o estudante ouvirá apenas os fo-
nemas semelhantes aos de sua L1 e de maneira natural ele os transfere para L2 
no momento da produção oral. Este processo é denominado transferência fono-
lógica3 (doravante, TF) e se dá, dentre outros fatores, devido ao pouco acesso às 
habilidades orais (listening e speaking skills) que os estudantes têm da L2.

Aporte teórico

Segundo Celce-Murcia (2010), a fala no inglês não é produzida a partir de 
palavras isoladas, ao invés disso, elas tendem a “correr juntas”. Este fenômeno é 

3. Transferência Fonológica (TF) é a tentativa de reprodução de fonemas desconhecidos ao arcabouço 
fonêmico do falante, ou seja, emprego de um fonema da L1 com alguma semelhança de ponto e/ou 
modo de articulação (STAMPE, 1973). Ao modelo de Stampe (1973), Silva Jr & Scarpa, (2015) acrescentam 
aos processos de TF padrões rítmicos da L1 para L2
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conhecido como ‘fala encadeada’ (connected speech) ou Variação de Sândi4 (sandhi 
variation). Devido a este fenômeno, podemos encontrar processos de reestrutura-
ção silábica (ressilabificação) e mudanças fônicas das vogais (alternância dos tra-
ços [± forte/fraco] que se relacionam ao acento no domínio da palavra fonológica 
até o enunciado fonológico).

Ainda diz a autora que, mesmo nas aulas mais simples de inglês, nunca deve-
mos ignorar as mudanças de pronúncia que ocorrem dentro e entre palavras, ou 
seja, aspectos de pronúncia que invocam justaposição de sons em ambientes fo-
nológicos vizinhos. A juntura desses sons produzirá um efeito diferente no enun-
ciado. Uma vez adjungidos, não só teremos segmentos isolados, mas sim, sílabas, 
palavras, frases e enunciados. Neste cenário, encontramos os aspectos rítmicos 
da língua.

O Ritmo linguístico

O conceito de ritmo em Linguística é de que um dado movimento é marcado 
por sucessões regulares de tempo (isocronia) de batidas fortes e fracas em um ato 
de fala. O ritmo denota, portanto, seu envolvimento com eventos que acontecem 
em intervalos de tempo regulares (ROACH, 2005). 

O ritmo da fala é um dos traços mais distintivos de uma língua. É adquirido na 
infância, tornando-se difícil passar por mudanças na fase adulta, isto é, fica mais 
difícil adquirir valores perceptuais como o ritmo, como é o caso, por exemplo, da 
aquisição do inglês como L2 depois da adolescência. É possível que os adultos sejam 
“fonologicamente surdos” porque sua escuta já está assentada nos traços de sua 
língua materna (cf: DUPOUX & PEPERKAMP, 1999).

De acordo com Pike (1945), há uma dicotomização do ritmo em silábico e 
acentual. Pike (1945) propõe dois tipos rítmicos para classificar as línguas do mun-

4. Variação de Sândi ou como denominado no inglês, sandhi variation, é um termo que deriva de Sâns-
crito e que se refere à juntura (placing together) de sons entre palavras. A variação de sândi ou simples-
mente, Sândi, não se restringe unicamente ao inglês e é uma característica fonético-fonológica de todas 
as línguas naturais (cf: CELCE-MURCIA, 2010). Clarey & Dixson (1963) chamam essa tendência de Lei da 
Economia (law of economy) em que os órgãos da fala, ao invés de se re-articularem em novas posições 
assumindo um novo ponto de articulação para cada segmento, tendem a “juntar” os traços, via regras 
autossegmentais, na intenção de economizar tempo e energia.
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do: stress-timed rhythm ou ritmo acentual - representando uma sucessão de alter-
nância/batidas entre sílabas acentuadas e não-acentuadas, ou seja, isocronismo 
acentual; por exemplo, o inglês, russo e árabe; e syllable-timed rhythm ou ritmo 
silábico - representando uma sucessão de sílabas igualmente espaçadas e profe-
ridas no tempo.

Recorre-se, pois, à Fonologia Prosódica ou simplesmente, Prosódia da Fala. 
Esta se constitui a partir do domínio da sílaba (σ) subindo na árvore prosódica até o 
enunciado fonológico (U) como afirma Selkirk (1984). Vejamos, por exemplo, (1) e (2) 
Us com alternância de acento [± forte/fraco]:

(1) this is a book – [ðə’sɪzə‘bʊk]
(2) this is an apple -  [ðə’sɪzən’æpł]

O ritmo e a aquisição de inglês como L2

Durante o processo de aquisição de uma L2, os aprendizes se deparam com di-
ficuldades de diferentes ordens – fonológica e morfossintática sendo, especialmen-
te fonético-fonológicas. A interferência que a língua materna exerce sobre a língua 
estrangeira é, sem dúvida, um fator que condiciona fortemente essas dificuldades. 

Os falantes nativos do PB, durante o processo de aprendizagem do inglês, 
transferem fenômenos lexicais, fonológicos e sintáticos, por exemplo, de sua L1 
para a L2. Essa língua alvo, ainda em estado de desenvolvimento, que apresenta 
fortes influências da língua materna, recebe a denominação de Interlíngua (interlan-
guage) (SMITH, 1994).

O ensino de inglês, no que tange à inteligibilidade, tem sido negligenciado, uma 
vez que um significativo número de docentes de língua inglesa não incentiva os 
aprendizes às praticas envolvendo pronúncia em sala de aula. 

Duas questões de grande relevância se dão em relação ao background do pro-
fessor: 

1. Será que este adquiriu em sua formação habilidades relacionadas à 
oralidade? 
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2. Mesmo que o professor tenha aprendido a pronúncia adequada dos 
segmentos fonéticos a partir do inventário fonêmico do inglês, ele / ela 
adquiriu questões que tocam a constituição fonológica da língua ingle-
sa nos níveis suprassegmentais como o ritmo?

Respondendo a primeira questão, muitas vezes, o professor traz pronúncia 
deficitária por não ter sido contemplada a oralidade em sua formação. Assim sendo, 
este profissional, na maioria das vezes, não dá a devida importância que a pronún-
cia exerce enquanto habilidade constitutiva ao bojo do falante. 

Como resposta à segunda questão, Roach (1982), Celce-Murcia (2010) e Avery & 
Ehrlich (2012) afirmam que muitos professores que priorizam o ensino de pronúncia 
o fazem dando ênfase aos traços segmentais se limitando ao quadro fonêmico do 
inglês deixando de lado traços suprassegmentais, 

Roach (1982) ainda afirma que o simples fato de dominar conteúdos gramati-
cais, deter grande quantidade de vocabulário, compreender estruturas morfossin-
táticas complexas e conhecer, em isolamento, os sons das vogais e consoantes tem 
sua importância, todavia, se o falante quer ser bem sucedido na produção de seus 
atos comunicacionais, ele/a deve priorizar a aquisição dos aspectos rítmicos da L2.

Roach (op. cit) coloca que é na produção de sintagmas fonológicos que é mais 
perceptível e suscetível à TF o que demonstra que os processos e métodos usados 
para a aquisição de inglês como L2, em torno apenas de uma pronúncia que priori-
za a fonologia serial – ou até mesmo – unicamente o ensino de regras gramaticais, 
deve ser revisitado.

metodologia

A metodologia deste trabalho foi realizada com base na coleta de material 
fonético a partir de dados gravados por um total de quatro informantes, sendo 
um norte-americano (dos EUA) – grupo controle (GC) e três brasileiros - grupo ex-
perimental (GE). 

A coleta foi feita de modo controlado para sustentar o cunho fonético do tra-
balho.
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Os informantes leram um pequeno texto em que continha a seguinte frase-al-
vo: “A new algorhythm”. A realização desta frase-alvo serviu para atestar nossa hipó-
tese; de que a produção rítmica do brasileiro ao falar inglês como L2 se distancia da 
produção do norte-americano.

O informante 1, norte-americano – grupo controle (GC) – é falante de inglês 
como L1 e do PB como L2. 

Dos brasileiros que compõem nosso corpus, todos são alunos do curso de Le-
tras-Inglês. O informante 2 é falante do dialeto de Recife/PE (estudante na UFPE), o 
informante 3, falante do dialeto de João Pessoa/PB (estudante na UEPB) e o infor-
mante 4, falante do dialeto de Guarabira/PB (estudante na UEPB) . Os três informan-
tes são falantes proficientes de inglês como L2 (advanced – B1) de acordo com Oxford 
Online Placement Test (OOPT)5. Consideramos o nível de proficiência como única vari-
ável independente da presente pesquisa.

Os dados foram gravados na Biblioteca do Centro de Tecnologia e Geociência - 
CTG/UFPE com o falante de Recife e o norte-americano e no Laboratório de Fonética 
–LABFONE/UEPB -Campus III/CH com o informante de João Pessoa e o de Guarabira.

Na coleta de dados, utilizamos o gravador PCM Recorder Zoom H1 para obtenção 
de modelos e parâmetros acústicos mais precisos.

As análises foram realizadas sob o ponto de vista fonético-acústico através do 
Programa Computacional PRAAT versão 5.4 (Boersma & Weenik, 2014); disponível 
em: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. No programa, medimos o P-center e os inter-
valos interacentuais6 das sílabas que compõem as palavras da frase fonológica que 
utilizamos. Esta técnica foi utilizada por Marcus (1981) apud Couper-kuhlen (1993) e 
Barbosa (2000).

5. O Oxford Online Placement Test (OOPT) auxilia no nivelamento do aprendiz para que este seja de-
vidamente alocado em um ambiente condizente com a realidade de sua habilidades na língua inglesa 
(PURPURA, 2013). Disponível em: https://www.oxfordenglishtesting.com/.

6. Segundo Barbosa (2000), O P-center (perceptual center) - (P) - seria a ponto no sinal acústico em 
que o ouvinte se ancoraria para perceber a sequência sonora (de sinal de fala) como ocorrendo a in-
tervalos regulares – o isocronismo acentual ou silábico. Segundo o autor, o P-center, representa cada 
momento de transição CV (consoante-vogal) estável na(s) palavra(s) que compõem a frase fonológica. 
Entre cada P-center figuram os intervalos interacentuais (interstress intervals) ou grupos interacentual 
(GIPC). Esses intervalos têm duração do onset da vogal ao onset da próxima vogal à sua direita (GIPC = 
onsetV - onsetV). 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
https://www.oxfordenglishtesting.com/
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Resultados e discussão

Vejamos a seguir, através de análise acústica, três imagens que mostram a pro-
dução da frase fonológica (φ)7 [a new algorhythm]:

Fig. 1: Sinal periódico, espectrograma com visualização de duração e transcrição fonética de 
[a new algorhythm]φ produzida pelo falante estadunidense – informante 1.

Fig. 2: Sinal periódico, espectrograma com visualização de duração e transcrição fonética de 
[a new algorhythm]φ produzida pelo falante brasileiro recifense – informante 2.

7. De acordo com Bisol (2010), a Frase Fonológica (φ) é o quarto nível da arvore prosódica. É neste do-
mínio que se verificam questões relacionadas ao ritmo.
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Fig. 3: Sinal periódico, espectrograma com visualização de duração, F0 e transcrição fonética 
de [a new algorhythm]φ produzida pelo falante pessoense – informante 3.

Fig. 4: Sinal periódico, espectrograma com visualização de duração, F0 e transcrição fonética 
de [a new algorhythm]φ produzida pelo falante guarabirense – informante 4.
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Como mostram as Fig. 1, 2, 3 e 4 o inglês traz um ritmo diferente do PB. Logo, 
é seguro argumentar – com base em nossos dados - que o ritmo, neste caso, varia 
de uma língua para a outra. A produção da mesma frase é ritmicamente divergente 
quando comparamos a produção do falante norte-americano com a produção dos 
brasileiros. 

Tal fato é atestado pela diferença entre a duração dos P-centers (P) na φ “a new 
algorhythm”. 

Testa-se na Fig. 1 que P[ɒɫ] (alg) - da palavra “algorhythm” ganha maior proe-
minência por ser mais longa que as demais. Esse processo fonológico é típico do 
inglês; tornar o acento frasal significativamente mais alongado que as demais síla-
bas/P-centers como afirmam Selkirk (1984), Hayes (1995) e Nespor & Vogel (2007).

Ainda na Fig. 1, percebe-se no espectrograma uma janela denominada ‘DPh’ 
(decelaration phase), em que ocorre uma fase de desaceleração dos articuladores 
que vai dos lábios durante a produção da aproximante [w], passando pela espaço 
medial da cavidade oral onde ocorre a produção de schwa [ə] na trajetória seguindo 
até a região sub-glótica em que as produções são reduzidas como apontam os estu-
dos de Fichs, Perrier & Mooshammer (2001). 

Nas Fig. 3 e 4, atestamos que as produções de P[ɒɫ] (alg) estão foneticamente 
equilibradas quanto à duração. Essas figuras também mostram similaridade dura-
cional significativa dos demais gIPcs do enunciado quando comparados entre si.

O que chama a atenção na Fig. 2 é que o informante, mesmo sendo de nível 
advanced, desloca o acento métrico para o P-center da segunda janela fonológica, 
em outras palavras, ao invés de produzir “ALGorithm”, ele produz “algoRIthm”. O 
alinhamento do acento fonológico realizado por este informante é tal qual se faz no 
português brasileiro (algoRItmo, por exemplo).

Com base nos dados das figuras acima, na tabela 1, temos, respectivamente, 
a duração em milissegundos (D em ms) do P-center - P[ɒɫ] (alg), onde se localiza o 
acento frasal (AF), da seguinte forma:
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Tab. 1: duração (em ms) do acento frasal da φ em análise. 

Fig. 1 - P(AF) = 279 ms Inform. 1 - norte-americano (ingles/L1)

Fig. 2 – P(AF) = 217 ms Inform. 2 – brasileiro (ingles/L2)

Fig. 3 – P(AF) = 256 ms Inform. 3 – brasileiro (ingles/L2)

Fig. 4 – P(AF) = 231 ms Inform. 4 – brasileiro (ingles/L2)

É possível observar que os aprendizes, durante a aquisição e/ou aprendizado 
dos processos orais, adquirem a L2 com marcas de TF significativas – ou seja – os fa-
lantes transferem o traço [+ silábico] do PB quando produzem o inglês – que é uma 
língua [+ acentual].

Embora os sujeitos de nossa pesquisa falem dialetos distintos em sua L1 – re-
cifense, pessoense e guarabirense – tal fato não influenciou a produção do ritmo 
como apontam as Fig. 2, 3 e 4. A variação dialetal da L1 dos sujeitos, neste sentido, 
influenciaria aspectos segmentais com ambientes fonológicos propensos a tais mu-
danças como aponta Lado (1957).

Veremos a seguir no gráfico 1 e tabela. 2 respectivamente, o comportamento 
silábico mostrando como ocorreu a alternância rítmica (transcrito por IPA) realizado 
pelos 04 informantes e as medidas duracionais das sílabas envolvidas no evento 
fonológico acima citado. 
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Gráfico 1: Representação em colunas do P-center, GIPC e duração das sílabas
que compõem a new algorhythm (φ).

Tabela 2: Duração em ms das sílabas da frase [a new algorhythm]φ

P & GIPC Inform. 1 Inform. 2 Inform. 3 Inform. 4
anj 150 222 315 195
iw 85 185 363 246
aɫg 279 217 256 231
əɹ 139 163 247 179
ɪð 89 304 210 133
əm 155 159 224 90

Considerações finais

Esta pesquisa nos mostra, a partir dos dados aqui apresentados que a duração 
silábica se apresenta como recurso mais confiável para análise de aspectos rítmicos 
durante a aquisição e/ou aprendizagem do inglês como L2 sendo um aliado a atuar 
significativamente na verificação de TF no estudo comparativo do ritmo em L2 as-
sim como apontou Silva Jr (2016).
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O caráter aplicado de nossa pesquisa é consoante minha prática profissional 
no período em que atuei como professor de inglês em escolas públicas na tentativa 
de apontar quais são os melhores caminhos, as melhores estratégias, de se ensinar 
inglês como L2 de modo a conseguir dos aprendizes uma pronúncia mais inteligível 
levando em conta processos de TF em produções na pronúncia do aprendiz do in-
glês como L2; desde aspectos segmentais, silábico-estruturais e, sobretudo, rítmi-
cos e entonacionais, que atingem diretamente a fala espontânea.

Como aponta Alves & Barreto (2012), o professor de língua inglesa deve privi-
legiar o ensino-aprendizagem priorizando em suas aulas aspectos fonético-fono-
lógicos da L2 para que o processo de aquisição seja mais efetivo. Os autores ainda 
afirmam que: “a percepção-produção dos sons da língua-alvo exerce um fator pri-
mordial” (ALVES & BARRETO, 2012, p. 293). 

Silva Jr & Silva (2014) corroboram a afirmação de Alves & Barreto (op. cit) quan-
do apontam que o caminho que tem demonstrado maior eficácia no processo aqui-
sição do inglês é a utilização de listening skills para uma produção bem sucedida.

Aqui provamos que, sob o ponto de vista fonético-acústico, que os brasileiros 
aqui analisados tenderam a resolver questões do cerne rítmico nas produções em 
inglês majoritariamente, de acordo com modelos de resolução aplicados a línguas 
de tipo rítmico [+ silábico] opondo-se ao ritmo acentual que caracteriza o inglês. 

Esta hipótese corrobora Silva Jr (2013) quando o autor afirma que manter a re-
gularidade rítmica de um elemento acentual a outro e, ao mesmo tempo, reduzir as 
sílabas do grupo inter-acentual pode se tornar uma tarefa difícil para falantes bra-
sileiros de inglês como L2. Em línguas como o PB, a isocronia funciona pelo número 
pronunciado de sílabas em um dado enunciado e não pelo número de elementos 
acentuais. Desta forma, o falante que tem sua L1 com características silábicas – caso 
do PB - demonstra uma forte tendência de realizar todas as sílabas e palavras do 
enunciado de forma igualitária em termos duracionais.
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Introdução

Os parâmetros acústicos da fala variam de acordo com o falante e podem 
ser influenciados diretamente por fatores de ordem física, psicológica e social. Tais 
parâmetros podem ser utilizados na prática de identificação do sujeito, de forma a 
caracterizar um indivíduo ou um grupo específico de falantes.

Uma das características suprassegmentais da fala com potencial de individuali-
zação é a velocidade com que um falante produz seus enunciados, ou seja, o número 
de sílabas que um indivíduo realiza pela unidade de tempo medida em segundos, o 
que na análise acústica do sinal de fala é denominado taxa de elocução (Speech Rate).

Parte da competência de um falante é a habilidade de produzir enunciados 
em diferentes taxas, as quais se estendem de muito lenta, à moderada, para muito 
rápida. À medida que a taxa de elocução aumenta, a duração dos componentes 
da fala ficam menores, resultando em apagamento de segmentos e sílabas, o que 
pode ser observado no espectrograma (KENT, R.D; READ, C; 2015).

Estudos indicam a influência de diferentes fatores na variação da taxa intra-su-
jeitos e entre-sujeitos, assinalando que a variação intra-sujeito é influenciada pela 
extensão do enunciado, pela complexidade e formalidade do discurso, pelo tópico, 
pelo humor e estilo da comunicação, como tambémpelo ambiente, se ruidoso ou 
não, e a distância que o falante está do interlocutor. Já a variação entre-sujeitos é 
determinada por fatores sociais, do quais: Idade, gênero, região geográfica, lugar 
de residência, escolaridade, profissão e status socioeconômico (YUAN,CIERI&LI-
BERMAN; 2006; JACEWICZ et al., 2009).
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Há evidências de variação na taxa de elocução entre diferentes línguas (BAR-
BOSA, 2006), como também numa mesma língua falada em diferentes países, como 
no caso do holandês falado na Bélgica e na Holanda. Em um estudo comparativo, 
verificou-se que holandeses falam 16% mais rápido do que falantes belgas (VER-
HOEVEN, JO; DE PAUW, GUY; KLOOTS, HANNE; 2004).

Diferenças na taxa de fala também pôde ser observado em diferentes regiões 
dentro de um mesmo país, como é o caso do inglês falado em Wisconsin, norte dos 
Estados Unidos, e na Carolina do Norte, região nordeste. A diferença foi de 8% du-
rante a leitura e 12.5% na fala espontânea. Falantes do norte apresentaram maior 
taxa de fala ( JACEWICZ et al., 2009). 

O estudo anterior sugere a influência da posição geográfica sobre a taxa de 
fala, bem como do tipo de metodologia de coleta. Cabe ressaltar que nesta pesqui-
sa utilizou-se a taxa de articulação em detrimento da taxa de elocução. A diferença 
está no fato de que a primeira medida não inclui pausas na análise, tornando-a 
mais estável; enquanto que na segunda observa-se a sua presença. Tendo em vista 
que pausas são elementos recorrentes e necessários durante a enunciação, é pos-
sível aproximar-se do que seria a organização real da fala com a segunda medida, 
não se limitando apenas ao controle da produção sonora.

No que diz respeito ao sexo, diversos trabalhos constataram maior taxa de 
fala em homens em comparação com mulheres (BYRD, 1994; YUAN ET AL., 2006). 
Meireles & Barbosa (2009) observaram no sexo masculino uma taxa de elocução 
significativamente mais rápida que no sexo feminino. Os dados mostraram que, 
em média, os homensfalaram 11,5 % mais rápido do que as mulheres.

De forma semelhante, observa-se também a influência da idade sobre a taxa 
de fala, resultando na sua diminuição em sujeitos com maior idade,o que foi eviden-
ciado por alguns estudos (QUENÉ, 2008;VERHOEVEN, JO; DE PAUW, GUY; KLOOTS, 
HANNE; 2004; YUAN, CIERI & LIBERMAN, 2006). Em algumas localidades, há evidên-
cia de que jovens adultos falem 6% mais rápido do que adultos mais velhos, como 
verificado no inglês americano por Jacewiczet al., 2009.

A carência de trabalhos que analisem a medida da taxa de elocução no portu-
guês brasileiro, especialmente das variedades faladas na região nordeste, traz-no a 
necessidade por melhor entendê-la, bem como avaliar de que forma esta variável 
pode ser afetada por fatores de ordem social.
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Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo analisar a taxa de 
elocução em falantes do português brasileiro, e a sua relação com o sexo, idade e 
escolaridade; a fim de observar a influência desses fatores sobre a medida, como 
também estabelecer uma taxa de elocução média geral para a população estudada.

método

Foram analisados 32 sujeitos, 17 do sexo masculino e 15 do sexo feminino, com 
idades entre 20 a 80 anos. Os sujeitos apresentam graus de escolaridade variados, 
conforme a classificação: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, to-
dos residentes na cidade de Maceió-AL, região nordeste do Brasil.

O registro de fala foi de caráter espontâneo, com gravações de duração total 
de 10 minutos. Os sujeitos foram solicitados a contar relatos de suas vidas, lembran-
ças ou episódios que lhes marcaram durante a infância ou vida adulta, e quando ne-
cessário, o entrevistador interferia a fim de estimular a continuação do discurso. Do 
registro total de fala foi selecionado um trecho pequeno trecho, com duração média 
de 30 segundos, para que a partir deste se realizasse a análise da taxa de elocução. 

Nos trechos extraídos não poderia haver interferências do entrevistador, nem 
de fatores externos que pudessem interromper o fluxo da fala, de forma a preser-
var o tempo próprio de enunciação de cada falante. Priorizou-se a seleção de tre-
chos que estivem após 5 minutos da duração total da gravação, a fim se de obter o 
registro de fala o mais próximo do espontâneo possível.

A análise da taxa de elocução (TE) se deu de forma semiautomática, no soft-
ware Praat (BOERSMA E WEENINK, 2014), que permitiu a segmentação e análise 
do conteúdo linguístico, por meio do Script SpeechRateEstimator desenvolvido por 
Barbosa, 2012 que gera um TextGrid contendo a segmentação do registro de fala-
em inícios de vogais, desta forma, o script segmenta uma unidade do tamanho da 
sílaba denominada de unidades VV (vowels onset).

Barbosa (2007) propõe a unidade VV como a unidade mínima da programa-
ção rítmica da fala, a partir da qual se organiza o grupo acentual. Essa unidade é 
do tamanho da sílaba, contemplando à sequência de intervalos que correspondem 
ao onset da vogal até o onset da vogal imediatamente seguinte, incluindo todas as 
consoantes e glides entre ambas. O uso desta unidade fonética fundamenta-se em 
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trabalhos (POMPINO-MARSCHALL, 1991; BARBOSA, 1996) que mostraram a impor-
tância da transição CV para a produção e percepção da fala. Devido a necessidade 
de manter estável a sequência de transição CV, há uma tendência de preservação 
da duração das unidades entre as transições (unidades VV), com o intuito de manter 
a estrutura rítmica e entoacional do enunciado, essas unidades resistem à varia-
ção mais do que a sílaba, mantendo os demais parâmetros constantes. No que diz 
respeito à percepção, visando a maneira que a fala é processada, utilizar a unidade 
VV seria metodologicamente mais adequado do que a sílaba, de acordo com estes 
estudos.

Durante a segmentação automática, o script apresenta, no entanto, erros, que 
foram posteriormente corrigidos pelos pesquisadores de forma manual, a fim de se 
obter os valores reais da taxa de elocução.

A taxa de elocução foi calculada dividindo-se o número de unidades VV’s pelo 
tempo percorrido de fala. Os valores foram computados e tabulados de acordo com 
as variáveis sexo (feminino/masculino), faixa etária discreta e agrupada (faixa etária 
1: 20-35 anos, faixa etária 2: 40-60 anos, faixa etária 3: 62-80 anos) e escolaridade 
(sem escolaridade, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior).

A pesquisa foi submetida ao comitê de ética, tendo sido aprovada sob o núme-
ro 24637714.6.0000.5013. Todos os participantes assinaram o termo de consenti-
mento livre e esclarecido - TCLE.

Resultados

Neste trabalho a taxa de elocução variou entre 2.4 vv’s a 5.0 vv’s, com uma 
média geral de 3.3 vv’s para todos os falantes avaliados. A média geral da taxa de 
elocução para o sexo masculino foi de 3.4 vv’s, enquanto que para o sexo feminino 
foi de 3.3 vv’s, uma diferença pouco significativa. 

No que diz respeito à idade, o grupo um apresentou uma média de 3.3 vv’s, o 
grupo dois 3.4 vv’s e o grupo três 3.2 vv’s, não evidenciando também valores discre-
pantes. Com relação à escolaridade dos sujeitos, falantes sem nenhuma escolarida-
de apresentaram uma média de 3.4 vv’s, aqueles com apenas o ensino fundamental 
apresentaram uma média de 3.5 vv’s, e com ensino superior uma média de 3.2 vv’s, 
valores muito próximos da média geral de taxa de elocução.
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Os dados foram submetidos à análise estatística, análise de variância ANOVA e 
regressão linear, de forma a correlacionar as seguintes variáveis:

Sexo e taxa de elocução

A partir da análise da Figura 1 é possível observar que os maiores valores da 
taxa de elocução encontrados são referentes ao sexo masculino, no entanto, o teste 
ANOVA de variância não evidenciou significância estatística, com valor p=0.579.

Figura 1. Correlação entre a taxa de elocução e sexo. Análise de variância Anova
 (p-valor>0,05).

Apesar de não se observar significância estatística, o gráfico sugere apenas  
uma tendência de que homens falem, em determinadas situações, com uma taxa 
de elocução   ligeiramente maior do que falantes do sexo feminino. Nos dados deste 
estudo observa-se, no entanto, valores muito próximos entre os dois grupos.
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Idade e taxa de elocução

 A Figura 2 revela um comportamento divergente entre homens e mulheres no 
que diz respeito à relação entre sexo e taxa de elocução. É possível verificar no grupo 
feminino uma diminuição da taxa de elocução conforme a idade vai aumentando, o 
contrário do que se observa no grupo masculino. Pode-se notar um linha ascenden-
te para esse grupo, indicando um aumento da taxa ao logo dos anos de vida.

Figura 2. Correlação entre a taxa de elocução e idade. Análise de variância 
Anova (p-valor>0,05).

Apesar das tendências observadas no gráfico, o teste de variância não eviden-
ciou diferença estatística significativa entre taxa de elocução e sexo para os dois 
grupos testados (valor p=0.435).

Escolaridade e taxa de elocução 

Pode-se observar por meio da Figura 3 maiores valores da taxa de elocução na 
faixa de escolaridade mais baixa. Nota-se também valor da mediana maior na faixa 
etária do ensino fundamental.
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Figura 3. Correlação entre a taxa de elocução e a escolaridade (ensinos fundamental, 
médio e superior). Análise de variância Anova (p-valor>0,05).

A partir da análise da figura 3, percebe-se mais uma vez apenas uma tendência 
a maiores valores na taxa de elocução quando os sujeitos apresentam um grau de 
escolaridade mais baixo. Não houve diferença estatística significativa entre taxa de 
elocução e escolaridade para o grupo de sujeitos avaliados (valor p=0.427).

discussão

O estudo atual traz uma gama de fatores sociolinguísticos que podem estar 
relacionados com a taxa de fala, dos quais, grande parte já foi abordada em outros 
trabalhos (QUENÉ, 2008;VERHOEVEN, JO; DE PAUW, GUY; KLOOTS, HANNE; 2004; 
YUAN, CIERI & LIBERMAN, 2006).

Esta pesquisa fornece evidência de que as variáveis estudadas podem estar 
relacionadas com a variação na taxa de elocução, de forma a motivar tendências no 
comportamento da medida, embora, talvez pelo número reduzido de informantes 
no corpus atual, sem significância estatística.

Ao analisar a influência do sexo na taxa de fala por meio do registro espontâneo 
e da leitura, Jacewiczet al., 2009, também não observaram significância estatística 
em seu corpus na primeira modalidade, apenas na leitura; os autores identificaram 
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somente uma maior propensão dos homens em produzir taxas de fala mais eleva-
das quando comparados com mulheres. Homens falavam apenas 3.3% mais rápido 
nesse estudo. No total foram avaliados 94 sujeitos de diferentes faixas etárias.

De acordo com Quené (2007) ouvintes apenas detectam mudança na taxa de 
fala quando a diferença é de 5%, seja para mais rápida ou para mais lenta, indicando 
que variações inferiores a esse valor são imperceptíveis para os ouvintes. 

Da mesma forma, um estudorealizado em diversos estados dos EUA não ob-
servou diferenças estatísticas no que diz respeito ao sexo e aregião dos falantes, 
apenas a variável contexto, fala em público ou conversação,mostrou-se significativa 
(RAY & ZAHN, 1990).

Já Verhoeven et al. (2004) puderam observar significância estatística em seus 
dados com relação à variável sexo, os autores observaram uma taxa de fala 6% mais 
rápida na fala espontânea no grupo de homens quando comparados às mulheres. 
A significância encontrada  pode ser justificada pelo número de sujeitos avaliados, 
neste estudo foram 160 indivíduos, analisados durante 16 minutos de fala.

No que diz respeito à idade, ao analisar a população de duas localidades dos 
Estados Unidos, Jacewiczet al., (2009) constataram que jovens adultos falam 6% mais 
rápido do que adultos mais velhos, no entanto, o resultado foi significativo apenas 
na cidade de Wisconsin, não observando diferença na Carolina do Norte.

Raming (1983) cita algumas razões para a explicação da influência da idade so-
bre a taxa de fala, como: redução da habilidade de processamento temporal, dimi-
nuição da atividade neuromuscular geral e degeneração do mecanismo periférico 
da produção da fala. Segundo o autor, deve-se considerar a importância da con-
dição fisiológica na análise das mudanças da taxa de elocução relacionadas à idade.

Segundo Quené (2008) a taxa de fala é mais influenciada pela extensão dos 
enunciados do que por outras variáveis. Uma vez que frases longas contem mais sí-
labas, elas tendem a serem faladas de forma mais rápida, com uma menor duração 
das mesmas, resultandono aumento da taxa. De acordo com o autor, falantes com 
maior idadetendem a produzirfrases mais curtas do que falantes jovens, e essa di-
ferença no comprimento das frases também podem explicar o efeito da idade sobre 
a taxa.

Whiteside (1996) observou que mulheres apresentaram maior média de du-
ração de sentenças, bem como, apresentam pausas com maior frequência do que 
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homens. Uma vez que pausas são levadas em conta na medida da taxa de elocução, 
esse elemento prosódico pode contribuir para a redução da taxa.

No que diz respeito à escolaridade, não identificou-se trabalhos que correla-
cionasse a variável com diferenças na taxa de fala. Grande parte dos estudos foram 
realizados no âmbito acadêmico, com alunos de instituições de ensino superior, o 
que não permitiu incluir esta variável na estratificação dos sujeitos. Por esta razão, 
incita-se a realização de outros estudos com a finalidade de compreender melhor a 
influência deste fator sobre a taxa de fala.

Quanto aos valores da taxa de elocução média encontrados no trabalho atual, 
observa-se taxas de fala inferiores às encontradas em outro trabalho realizado para 
o português brasileiro na região sudeste. Meireles & Barbosa, 2009 observaram 
que falantes  com idades entre 20 a 30 anos do dialeto mineiro (7,5 sílabas/s) falam 
em média 17% mais rápido que os do dialeto paulista (6,4 sílabas/s). Deve-se levar 
em conta que neste estudo a modalidade de fala analisada foi a leitura de pequenas 
frases, com no máximo três itens lexicais, o que reduz a possibilidade de pausas 
longas, referentes ao planejamento da fala. A ausência de pausas prolongadas pode 
justificar os altos valores da taxa de elocução evidenciadas nesse trabalho, assim 
como, a utilização da unidade silábica.

conclusão

O trabalho atual não tem caráter conclusivo em si, antes, indica tendências 
no que diz respeito à influência de variáveis sociolinguísticas sobre o fenômeno 
analisado.

O desenho metodológico aqui adotado propõe um avanço no que diz respei-
to aos procedimentos aplicados na análise da taxa de fala, buscando atender a 
demandas perceptuais, levando-se em conta a forma como a velocidade de fala é 
processada. 

Foi possível observar que, de alguma maneira, a taxa de elocução na fala es-
pontânea varia em função da idade do falante, do sexo e de uma certa medida, da 
escolaridade, no entanto, sem constatar significância estatística.

Uma reanálise dos presentes dados de fala espontânea seria necessário a fim de 
determinar se a extensão das sentenças seria um fator desencadeador de diferenças 
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na taxa de elocução, ou se o número de sujeitos analisados foi insuficiente para inci-
tar a significância referida por outros trabalhos.
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simpósio temátiCo

ENSINO dA PONTuAÇÃO LEvAdO A SéRIO: 
“bRINcANdO” cOm O RITmO E A ENTONAÇÃO

REgINA cLAudIA cuSTÓdIO dE LImA (uEPb)
JuAREz dE NOguEIRA LINS (uEPb)

Introdução

De modo de geral, o ensino do uso dos sinais de pontuação se dá pela apresen-
tação de regras de uso marcadamente ligadas à sintaxe, seguidas de exemplos des-
contextualizados ou transcritos de obras literárias. Espera-se que os alunos apren-
dam a pontuar seus textos submetendo-os à extenuante apresentação de regras 
de caráter sintático, à realização de exercícios repetitivos, ou da prática de pontuar 
frases fora de seus contextos. Entretanto, esse tipo de ensino tem provocado algu-
mas lacunas na aprendizagem dos alunos e acaba por não atender ao objetivo prin-
cipal de levar o aluno a ler e escrever textos com a devida qualidade comunicativa 
e criativa.

No modelo de ensino da gramática tradicional, o aluno também não é incenti-
vado a avaliar e “realizar foneticamente as marcas discursivas presentes no texto” 
(PACHECO, 2007, p. 66) de tal modo que a leitura encontre-se o mais próximo pos-
sível da fala, auxiliando na correta interpretação do que se lê. Ou seja, esse tipo 
de ensino acaba por não proporcionar ao aluno as condições para a compreensão 
sobre a relação entre fonologia e sintaxe. 

Ao contrário da perspectiva tradicional, na perspectiva interacional os sinais 
de pontuação não têm apenas a função de marcar deslocamentos sintáticos, mas 
indicam o “ritmo da escrita, já que colocariam em destaque categorias textuais 
que, relacionadas, promoveriam um movimento para o texto escrito” (CHACON, 
1998, p. 87)

Travaglia (2009) corrobora com esta visão pois considera que a pontuação 
“se situa do lado da escrita e da leitura, isto é, da produção e da recepção do 
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sentido, operando em conjunto para aperfeiçoar a legibilidade e a interpretação.” 
(op. cit., p. 23).

Segundo Bakhtin (2003), a entonação é responsável por dotar qualquer enun-
ciado de sentido, expressividade e valoração. Dahlet afirma que “há e ouve-se voz 
no texto, na medida em que a entonação é a fonte dessa voz e que por meio dela 
se estabelece uma ligação do corpo com o texto e do texto com o corpo.” (DAHLET, 
2005, p. 249). Por isso, pode-se afirmar que o leitor, em face da pontuação, não de-
cifra apenas o conteúdo, mas a forma e a entonação do enunciado. 

Os elementos prosódicos representam traços da fala, tais como: pergunta, res-
posta, comando, contraste, expressões de emoção - sarcasmo, tristeza, ironia, etc., 
interpretações, avaliações e “posições argumentativas do sujeito do discurso” (SON-
CIN, 2014, p. 34).

Sendo assim, a prosódia traduz os sinais de pontuação sinalizando-os por meio 
das variações acentuais e entonacionais. Por isso, adotamos o conceito defendido 
por Soncin (2014, p. 27) de que o “aspecto prosódico insere-se no plano da língua 
enquanto sistema, não sendo, portanto, externa a ele”.   

Sobre essa relação entre sintaxe e prosódia, Scarpa (1999) considera-os como 
processos que se complementam, embora sejam de naturezas diferentes, e explica 
que “O trabalho sintático é, assim, concomitante com o fônico, integrado a ele, in-
fluenciando-o mutuamente.” (SCARPA, 1999, p. 258)

Sobre a relação entre a prosódia e os sinais de pontuação, alicerçamo-nos na 
explicação de que estes “marcariam na escrita o ritmo que os enunciados ou textos 
pontuados teriam se fossem efetivamente falados. Trata-se, portanto, de recuperar 
(e demarcar) na escrita aspectos rítmicos que são vistos como mais característicos 
da oralidade”. (grifo nosso) (CHACON, 1998, p. 95)

Com a função de representar determinadas propriedades da fala, os sinais de 
pontuação são:

marcas privilegiadas de observação do ritmo da escrita: são, por natu-
reza, marcas gráficas e, por isso, ocorrem exclusivamente nas práticas 
de linguagem que contam com a participação da escrita; são marcas 
linguísticas, já que cumprem papel delimitativo de unidades estruturais 
da modalidade escrita da linguagem. (CHACON, 1998, p. 89)
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Pacheco (2003, 2007) fez investigações sobre a percepção dos sinais de pontu-
ação enquanto marcadores prosódicos e os resultados de seus experimentos de-
monstram que a presença da pontuação nos textos indica para o leitor como devem 
ser as variações melódicas e entonacionais, ou seja, a pontuação é, de fato, realiza-
da pelo leitor. 

Isso significa que os sinais de pontuação empregados no texto são interpreta-
dos e produzidos pelo leitor, pois carregam em si informações prosódicas (PACHE-
CO, 2003, p. 38). Entretanto, não quer dizer que a escrita seja a exata representação 
da fala, já que a aquela não é capaz de reproduzir alguns fenômenos da oralidade, 
a qual tem elementos significativos próprios, assim como a escrita também os têm 
(MARCUSCHI, 2007).

Como ouvintes de uma determinada língua, em determinada cultura, somos 
capazes de entender, na fala, as atitudes do falante, ou traduzir determinada atitu-
de, em determinado contexto, numa fala apropriada. A escrita, em vez de represen-
tação a qualidade de voz através de sua expressão fonética, usando marcas espe-
ciais na escrita, representa as atitudes do falante, que é a contraparte semântica do 
fenômeno, e deixa para o leitor a tarefa de reconstruir a parte fonética. (CAGLIARI, 
1989, p. 100)

Esse conceito pode ser exemplificado no fato de que uma criança pequena é 
capaz de reproduzir o ritmo da fala na escrita ao produzir grafismos (pseudo-escri-
tas) mais longos ou mais curtos para representar grupos tonais maiores ou meno-
res (KATO, 1994).

Chacon (1998) defende que os traços rítmicos, na esfera fônica da linguagem, 
são observados no timbre, nas pausas, nas rupturas e continuidades. Também a en-
tonação é rítmica “na medida em que seu jogo funciona como suporte indispensável 
para a compreensão do que é construído por meio das palavras” (op. cit. p. 18).

A partir dessas considerações, pode-se afirmar que as relações entre a prosó-
dia e a escrita também podem ser observadas quando se lê em silêncio. Ainda que 
os sinais de pontuação não sejam efetivamente pronunciados, é preciso levá-los 
em consideração, mesmo que apenas mentalmente, para recuperar o discurso do 
autor/escritor (CAGLIARI, 1989)

Para estabelecer a relação entre ritmo, organização linguística e sentido, Cha-
con (1998, p. 22) explica que “ao organizar a atividade linguística, o ritmo atribuirá 
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significação àqueles fatos de sua matéria que ele identificará como suas unidades 
constitutivas”. Portanto, para o autor, as relações entre ritmo e sentido ocorrem a 
partir da visão de que as dimensões fônica e gramatical da linguagem estão asso-
ciadas à dimensão semântica. 

Para Chacon (1998) há relação entre o ritmo e o uso dos sinais de pontuação 
para dar ênfase a determinados elementos linguísticos. Essa relação se caracteriza 
“num jogo de alternância, como sendo, ao mesmo tempo, da natureza prosódica, 
gramatical e semântica.” (op. cit., p. 105), É o que se pode apreender da recomenda-
ção que se faz para separar por vírgulas as circunstâncias de tempo, modo e lugar 
que são acrescentadas às informações de uma notícia, por exemplo.

Chacon (1998) denomina de caráter enunciativo a “atividade do escrevente de 
organizar sua produção gráfica e de, simultaneamente, marcar-se como sujeito da 
escrita” (op. cit., p. 123), na medida em que ele, o autor, utiliza-se da pontuação para 
encaminhar o leitor na direção que deseja ser compreendido.

O estudo de Farias (2009, p.72 e p.117) demonstra que as gramáticas tradicio-
nais têm predileção pelas explicações claras e objetivas em relação aos seus conte-
údos de modo geral. Todavia, dada a impossibilidade de poder sempre formular ou 
descrever explicações exatas para todas as possibilidades de uso dos sinais de pon-
tuação, já que nem todos os sentidos que se deseja manifestar num texto podem 
ser construídos pela adequação à norma, os gramáticos recorrem à explicação de 
que determinado uso ou sentido não fora previsto pelas regras existentes, porque 
revelam uma marca de autoria, de estilo, ou seja, uma manifestação da subjetivida-
de do autor. 

Chacon (1998) demonstra que os sinais de pontuação mostram-se como mar-
cas enunciativas, ou seja, representam os propósitos comunicativos do escrevente 
em relação ao texto que produziu tornando-os mais claros pelas formas de pontuar. 
Conforme Bakhtin (2013), a pontuação pode revelar características próprias de au-
toria, por isso, devem ser associadas às condições de produção de um texto. Assim 
como os sinais de pontuação revelam o locutor, eles também antecipam o receptor, 
já que se pontua um texto na expectativa de que o mesmo será lido e entendido 
como o produtor deseja. 

Também é um fator estilístico a possibilidade de o autor escolher um sinal em 
lugar de outro, como por exemplo, o travessão ou os parênteses no lugar das vírgu-
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las, ou a substituição de uma vírgula entre duas orações por um ponto final. Chacon 
(1998) explica que “tais questões estão diretamente envolvidas com o modo pelo 
qual o escrevente se posiciona em relação à própria utilização dos recursos gráficos 
da escrita” (op. cit., p.91).  

Tais possibilidades de escolha entre formas igualmente corretas do ponto de 
vista gramatical são considerações estilísticas, “pela eficácia representacional e ex-
pressiva dessas formas. Por conseguinte, em tais situações é impossível prescindir 
das explicações estilísticas.” (Bakhtin, 2013, p. 25)

Mesmo entre os gramáticos que vinculam o uso da vírgula aos conhecimen-
tos de sintaxe, há uma sensível aceitação deste sinal como recurso estilístico ou 
expressivo da linguagem. Luft (1996, p. 71) admite que “Há casos de pontuação 
subjetiva: mais risquinho, menos risquinho, vai depender do gosto de quem escreve” 
(grifo nosso).  

Ainda sobre a manifestação da subjetividade pelo uso da pontuação, Bechara 
(2006, p. 605) considera como “iniciativa e decisão do autor no seu desejo de levar 
ao texto algo mais de expressividade, de contorno melódico, rítmico e entonacional, 
além das palavras e construções utilizadas.”

Tomando-se em consideração toda a apresentação descrita até agora, perce-
bemos que não existe consenso sobre o ensino dos sinais de pontuação: se aten-
dem às funções sintáticas ou prosódicas.  Porém, este trabalho parte do princípio 
de que o ensino destes sinais não pode estar reduzido a propriedades excludentes 
entre esses dois campos da linguagem.  O ensino deve, portanto, considerar a rela-
ção destes sinais com a prosódia em seu caráter rítmico e entonacional, além das 
relações com a semântica e estilística.

metodologia 

Nosso aporte metodológico está amparado no campo da pesquisa-ação, já 
que as atividades foram aplicadas e seus resultados avaliados. Já que a proposta de 
intervenção está ancorada nos autores que se dedicaram ao estudo da pontuação 
como marcas de estilo, pausas e entonação que variam conforme as intenções do 
escritor, este trabalho se inscreve também no campo da pesquisa bibliográfica. 
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O locus do trabalho é uma escola municipal de ensino básico, situada no bairro 
dos Ipês, no município de João Pessoa (PB).  As turmas escolhidas para realização da 
pesquisa e aplicação das atividades eram os alunos matriculados no 6º ano.

As atividades propostas pretendem contribuir para ensino do uso dos sinais de 
pontuação com ênfase aos seus aspectos semânticos e estilísticos, destacando-se 
os efeitos de sentido e autoria.

 
Atividades propostas

No que se refere à relação entre a pontuação, o ritmo, a entonação e os senti-
dos por ela produzidos, destacaremos os casos em que a mudança ou ausência da 
vírgula acarreta na mudança de informação. Uma das atividades propostas foi ex-
traída de Travaglia (2009, p. 209), na qual demonstramos como a colocação de uma 
vírgula em um enunciado provoca a alteração prosódica, a qual modifica comple-
tamente o sentido do enunciado: “João pode chegar amanhã.” e “João, pode chegar 
amanhã.”

O que se apreende da leitura dos enunciados é que em “a”, o produtor do texto 
afirma algo sobre João (que ele pode chegar no dia seguinte). Já em “b”, com a pre-
sença da vírgula e necessidade de mudança entonacional, o enunciado passa a ser 
direcionada a João: alguém o chama pelo nome (vocativo) para dizer-lhe que pode 
chegar no dia seguinte.    

Esse tipo de situação, leva-nos a compreender que os sinais de pontuação são 
capazes de garantir os sentidos e intenções pretendidos na oralidade. Sendo assim, 
conforme Farias (2009, p. 120), “é necessário que haja harmonia entre a estrutura 
do enunciado, a melodia e a entonação das palavras e das orações e seu conteúdo, 
antecipando, desse modo, a relação entre pontuação e processo de textualização”.

Após essa observação sobre o ritmo e entonação diferenciados pela presen-
ça da vírgula, foi oferecida aos alunos a oportunidade de criar outros enunciados 
sempre acompanhados de pequenos textos que os acompanhasse. Assim, sugiram 
frases pequenas histórias em que apareceram frases como “Alice, pode sair.” e “Alice 
pode sair.”
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Percebemos que, no livro didático adotado pela escola, os autores assumem 
uma abordagem discursiva acerca do ensino de língua portuguesa e que procuram 
equilibrar os conceitos de norma e uso da gramática ao longo dos capítulos.

Observamos a presença de algumas poucas questões ou seções em que se 
aborda o uso dos sinais de pontuação como marcas de expressividade, entonação 
ou estilo. Pudemos identificar algumas situações em que o uso destes sinais foi ex-
plorado tanto para direcionar o aluno ao aspecto gramatical, como para as relações 
que eles mantêm com os sentidos do texto, conforme os exemplos a seguir.

Para Viver Juntos (6° ano, p. 19, 2011)

 
Neste exemplo, solicita-se que o aluno leia em voz alta, o que permite ao aluno 

perceber como os sinais de pontuação são utilizados no texto com a intenção de 
representar as emoções das personagens.

Já a questão destacada no texto a seguir dá ênfase à função estilística do uso 
da pontuação. Neste caso, os pontos de exclamação indicam o entusiasmo do gi-
nasta.
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Para Viver Juntos (6° ano, p. 19, 2011)

 
Achamos que esta forma de abordagem em que a análise do uso dos sinais de 

pontuação não espera ser mencionada em um capítulo específico do livro é muito 
próxima daquela que sugerimos e que difere em muito dos livros didáticos em geral. 

Entretanto, esse enfoque fica cada vez mais raro ao longo dos capítulos do 6° 
ano e desaparecem completamente dos livros das séries seguintes. Por isso, du-
rante as aulas procuramos criar outras oportunidades de análises como esta justa-
mente para desenvolver nos alunos essa capacidade de leitura e interpretação dos 
sinais de pontuação utilizados em diferentes gêneros.

As propostas de leitura em voz alta estão embasadas nas sugestões metodo-
lógicas de Pacheco (2003) frente aos resultados obtidos em seus experimentos nos 
quais conclui que
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Uma leitura realizada por pessoas com prática de leitura explorará as 
informações disponíveis no texto, bem como as marcas gráficas ali pre-
sentes de modo a resgatar o sentido do texto, tornando a leitura mais 
dinâmica. Assim, um bom treinamento no ato de leitura pode levar os 
leitores a explorar mais o texto, conhecer mais de perto o gosto pela 
leitura e tornarem-se bons leitores. Mostrar aos alunos a riqueza dos 
textos através da prática de leitura em voz alta talvez seja um bom ca-
minho para lhes despertar o desejo para leitura, tema frequentemente 
discutido pelos profissionais da área. (op. cit. p. 39)

 

Em outro exercício retiramos de uma notícia alguns elementos circunstanciais. 
Solicitamos que os alunos reescrevessem o parágrafo acrescentando as expressões 
que foram retiradas colocando alguma delas em destaque. O aluno deveria obser-
var a necessidade de colocar as vírgulas adequadamente. Depois, solicitamos que 
alguns alunos fizessem a leitura em voz alta para a turma.  O trecho da notícia 
era o seguinte:

Uma feira de adoção de animais domésticos acontece. A feira acontecerá no I 
Encontro de Animais Domésticos da Capital das Acácias, promovido pelo Cen-
tro de Vigilância Ambiental e Zoonoses (CVAZ), da Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS).

na praia de Tambaú – a partir das 15h deste sábado (10) –  em João Pes-
soa – próximo ao busto de Tamandaré.

Outro exercício utilizado foi solicitar aos alunos que lessem em voz alta as fra-
ses dos balões dando ênfase à pontuação utilizada em cada uma. Cada aluno esco-
lheu um balão e criou uma situação em que a frase seria dita por uma personagem. 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/cidade/joao-pessoa.html
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Outra atividade consistiu em solicitar que os alunos escrevem o pequeno texto 
a seguir utilizando diferentes sinais de pontuação: vírgula, ponto final, interrogação, 
exclamação, reticências, travessão ou dois-pontos para alterar o sentido do texto. 
O desafio era trocar apenas os sinais de pontuação ou mudá-los de posição. Não 
poderiam mexer nas palavras nem substituir ou acrescentar outras. 

Meu cachorro sumiu. Não está no quintal.
Não ligue o computador.

Semelhantemente, solicitamos que os alunos fizessem a reescrita das frases 
a seguir acrescentando vírgulas e/ou mudando alguns termos de lugar, de modo 
a obter sentidos diferentes, sempre pela apresentação escrita de uma situação 
para que a frase pudesse aparecer: Meu filho acorda. Algumas possibilidades de 
reescrita foram: Meu filho, acorda! Acorda meu filho. Meu filho acorda? Outra fra-
se utilizada para este exercício foi: Os animais abandonados foram levados para o 
abrigo ontem à noite.

Outros exercícios de leitura em voz alta contribuíram para observação da 
vírgula para dar clareza à delimitação dos itens que compõem uma enumeração, 
como os exemplos a seguir: I. Já chegaram à festa: Marcos Henrique, Luís Filipe, 
João Vitor e Júlio Cesar. (A lista está fechada. Apenas esses chegaram à festa) II. Já 
chegaram à festa: Marcos Henrique, Luís Filipe, João Vitor, Júlio Cesar. (A lista não 
está fechada. Outros que não parecem na lista já podem ter chegado à festa). III. 
Já chegaram à festa: Marcos, Henrique, Luís, Filipe, João, Vitor, Júlio e Cesar. (Não 
há nomes compostos)
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Disponível em: <http://contaoutra.com.br/index.php/c/memes/page/4/>

Também assistimos ao vídeo disponível em <http://www.youtube.com/ watch?-
v=uWKpx5Ls1zg>. Trata de uma peça publicitária que demonstra como uma vírgula 
pode alterar o sentido de uma mensagem. A campanha procura evidenciar como a 
vírgula é importante na produção da informação, já que pode alterar completamen-
te seu sentido. Semelhantemente, alguns post da internet também brincam com as 
diferentes possibilidades de leitura, dada a utilização ou não da vírgula, como no 
exemplo a seguir:

Resultados e discussões

Consideramos que o conhecimento sobre as regras de pontuação com base na 
sintaxe é um subsídio importante para a construção de um texto, mas, neste artigo, 
procuramos demonstrar que apenas o ensino dos aspectos normativos não garan-
te o sucesso na comunicação, pois tais aspectos são apresentados como atividade 
desvinculada da sua dimensão semântica e discursiva, os quais estão também dire-
tamente ligados à prosódia. 
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Há de se considerar, também, o fato de que os gramáticos tradicionais pro-
movem a ideia de que apenas “bons escritores” são capazes de fazer usar os sinais 
de forma criativa conscientemente. Talvez esteja nesta concepção a explicação 
para a ausência de instrumentos, recursos ou exercícios que pretendam levar o 
aprendiz ao desenvolvimento de sua capacidade de produção criativa em vez de 
apenas leva-lo à reprodução mecânica pela memorização de regras e modelos 
prontos. 

Acerca dessa questão que relaciona o uso dos sinais de pontuação ao estilo, 
cabe aqui uma ressalva: não se pode confundir estilo de pontuar, cujo objetivo 
é de criar efeitos especiais marcados por uma determinada intenção prosódica, 
com “erros de pontuação”.

O que percebemos após a realização destas e outras atividades que procu-
ram desenvolver a capacidade de perceber as mudanças de sentido que ocorrem 
quando se escolhe uma ou outra forma de pontuar um texto é que os alunos 
passaram a estar mais um pouco mais atentos sobre o que leem e escrevem em 
relação à utilização dos sinais de pontuação.

As atividades sugeridas sob a perspectiva interacionista auxiliaram profes-
sores e alunos no processo de ensino/aprendizagem dos sinais de pontuação e 
contribuíram para a sistematização de um trabalho que levou à compreensão da 
integração entre os aspectos sintáticos, prosódicos, semânticos e estilísticos, com 
destaque para os efeitos de sentido e autoria.

Ressaltamos, por fim, o fato de que todas as atividades envolvendo ritmo 
e entonação também se tornaram momentos lúdicos, permeados de risos que 
se manifestavam diante das multiplicidades de situações criadas para apresentar 
diferentes formas de pontuar o mesmo texto. Aulas que causam sensação de ale-
gria são, certamente, mais prazerosas e provocam nos alunos um bem estar que 
ativa a memória quando necessário usar tais sinais.
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INTERFAcE PROSÓdIA E SINTAXE: O DESGARRAMENTO 
Em cLÁuSuLAS INTROduzIdAS POR PARA

ALINE PONcIANO dOS SANTOS SILvESTRE (uFRJ)
RAchEL dE cARvALhO PINTO EScObAR SILvESTRE (uFRJ)

Introdução

O desgarramento, postulado por Decat (1999), considera que as estruturas tidas 
como subordinadas e dependentes pela Gramática Tradicional ocorrem no portu-
guês como um enunciado independente, de forma solta. 

Este trabalho tem como objetivo descrever o desgarramento em vinte e sete 
(27) cláusulas hipotáticas, introduzidas por para ou pra. A hipotaxe é um proces-
so de combinação de cláusulas que envolve algum tipo de relação circunstancial. 
Decat (1999) postula que as cláusulas hipotáticas estariam mais inclinadas ao des-
garramento, já que por serem menos dependentes, podem formar uma unidade de 
informação à parte. 

As cláusulas foram divididas em  a)  cláusula desgarrada final não prototípica, 
em que a cláusula hipotática final se apresenta separada da principal por um sinal 
de pontuação; b) cláusula final desgarrada  prototípica, em que a estrutura ocorre 
isoladamente, sem a oração matriz, sendo possível inferir com qual ideia a oração 
se liga pelo contexto;  e c) cláusula hipotática final desenvolvida, ou seja, uma estru-
tura que contém a oração matriz e a subordinada adverbial em um mesmo período. 

Serão observadas nas cláusulas desgarradas não prototípicas as pistas acústi-
cas da pausa e/ ou alongamento silábico; nas cláusulas finais desgarradas  prototípi-
cas, serão verificados o alongamento silábico final e o formato da curva, e nas cláu-
sulas hipotáticas finais desenvolvidas, será analisada a localização da pausa.   
Espera-se verificar neste trabalho maior ocorrência de pausa nas desgarradas não 
prototípicas do que nas cláusulas hipotáticas finais desenvolvidas, e maior duração 
nas sílabas tônicas finais nas cláusulas finais desgarradas  prototípicas, o que seria 
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um indicativo de alongamento silábico, menos frequente nas outras estruturas em 
estudo.

Pressupostos Teóricos
 
As correntes teóricas adotadas no presente estudo são a Fonologia Prosódica, 

que defende que o componente fonológico não é autônomo e que a fala se organiza 
em um hierarquia prosódica, e o Funcionalismo, que analisa a relação gramatical 
das línguas e seus contextos de interação. Os estudos de Decat (2011), Silvestre & 
Rodrigues (2014) e Serra (2009) foram essenciais para a elaboração deste trabalho.

Decat (2011) defende que as orações adverbiais, consideradas como subordi-
nadas e dependentes pela Gramática Tradicional, podem ocorrer de maneira des-
garrada, ou seja, não anexada à oração matriz. A autora afirma que essas estruturas 
são tidas como unidades de informação por si mesmas, portanto, podem ocorrer  
desgarradas. Na escrita, essas estruturas  sucedem geralmente a uma pontuação de 
final de enunciado.

Embora Decat (2011) não tenha se debruçado sobre a língua oral, a autora men-
ciona que é possível detectar uma estrutura desgarrada na língua oral a partir da 
curva entoacional, uma vez que essa estrutura seria uma ‘unidade de informação’ à 
parte e, como postulou Chafe (1980), a entoação seria um dos fatores que caracteri-
zariam tal unidade.  A autora afirma que a ocorrência de desgarradas na língua oral 
é precedida, na maior parte das vezes, de pausa e seguida também de pausa, apre-
sentando um único contorno entonacional, com entonação descendente no final. 

Silvestre & Rodrigues (2014), em seu estudo sobre o comportamento entoa-
cional de cláusulas relativas desgarradas, apontam que o desgarramento pode ser 
caracterizado por uma ruptura, após a cláusula matriz. As autoras defendem que a 
pausa anterior à cláusula  desgarrada foi, aproximadamente, duas vezes maior que 
a pausa observada nas cláusulas não-desgarradas.

Em trabalho anterior apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Letras 
Vernáculas da UFRJ, Silvestre (2012), intencionando descrever o comportamento 
prosódico das desgarradas prototípicas, fez um estudo sobre o comportamento das 
desgarradas, baseando-se nos parâmetros prosódicos da frequência fundamental 
(F0), duração e intensidade. Os resultados mostraram que nas estruturas desgarra-
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das apresentaram maior duração as sílabas postônicas finais do que as pretônicas, 
o que não foi verificado nas cláusulas não desgarradas, as quais em sua maioria, 
apresentaram maior duração das sílabas pretônicas do que das postônicas finais. 

Conforme abordado em Selkirk (1984) e Nespor & Vogel (1986,2007), com base 
na Fonologia Prosódica, a fala se organiza em uma hierarquia prosódica constituída 
por sete domínios, em sua versão tradicionalmente assumida. Do mais baixo para o 
mais alto na representação são eles: sílaba (σ), pé (Σ), palavra fonológica (ω), grupo 
clítico (C), sintagma fonológico (φ), sintagma entoacional (I), enunciado fonológico 
(U). Em nossa análise, importa especialmente observar o domínio de I que, em nos-
sos dados, é o âmbito equivalente a uma cláusula.

Seguindo estes pressupostos, as cláusulas do corpus em estudo estão sendo 
analisadas, a fim de descrever a pista acústica da pausa e/ ou alongamento silábico 
e sua localização, o alongamento silábico final e o formato da curva F0. 

metodologia

Os vinte e sete dados (27) analisados para o presente estudo foram  retirados 
do corpus Roteiro de Cinema, disponível em www.roteirodecinema.com.br,  um por-
tal constituído de roteiros audiovisuais na íntegra, sendo considerado um gênero 
híbrido, já que tem uma função comunicativa dentro de uma situação específica e 
características determinadas pelo canal a que se destina.

Muitas vezes, o roteirista, na tentativa de reproduzir a fala dos personagens 
envolvidos na narrativa, insere marcas de oralidade em seu texto. O corpus foi esco-
lhido devido a essa peculiaridade, que permite evidenciar usos das estruturas com 
PARA em contextos comunicativos muito próximos de situações interativas reais. 

Os dados correspondem a nove (9) cláusulas desgarradas finais não prototípi-
cas, a nove (9) cláusulas finais desgarradas prototípicas, a nove (9) cláusulas hipotáti-
cas finais desenvolvidas  e a seis (6) cláusulas usadas como distratores, introduzidas 
por Para ou Pra. Estes dados foram gravados (gravação de fala atuada) por quatro 
(4) falantes cariocas - duas (2) mulheres e dois (2)  homens, residentes no subúrbio 
de Rio de Janeiro, com faixa etária entre quinze e vinte e dois anos, apresentando o  
mesmo grau de escolaridade - ensino médio completo. Para a feitura da análise dos 
dados foram usados os programas Sound Forge, um dos principais programas para 
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edição de áudio, e Praat, um programa utilizado para a realização de análise sonora, 
através de parâmetros como frequência, comprimento de onda etc. 

No teste feito com os falantes, as estruturas analisadas seguiam a seguinte or-
dem: ora era dada inicialmente a cláusula desgarrada final não prototípica, seguindo 
a cláusula final desgarrada prototípica e a cláusula hipotática final desenvolvida, ora 
era dada a cláusula desgarrada não prototípica, seguindo a cláusula hipotática final 
desenvolvida e a cláusula final desgarrada prototípica.

Vejamos as ocorrências do corpus utilizado para este estudo:

(1) Pedrão, Júnior e Jorginho estão sentados no carro. Raio entra com uma 
sacola  com algumas bebidas. Raio dá latinhas para Pedrão e Júnior. Quan-
do bebem os dois cospem e perguntam o que eram. Raio responde que 
era Fanta uva. Pedro fica indignado e diz:

Eu saí de casa, peguei o carro do meu primo, vim até os Jardins...  pra tomar 
refrigerante...  

Pra tomar refrigerante...  

Eu saí de casa, peguei o carro do meu primo, vim até os Jardins pra tomar refri-
gerante.

(2) Martín e Tania frente a frente em uma mesa no Sol Tropical. Tania diz 
que já tinha estado ali antes e Martín pergunta se ela tinha certeza. Ela ri 
e faz que sim com a cabeça. E depois diz:

Claro, fiquei te olhando daqui, deste mesmo lugar e... pra ser sincera: gostei do 
que vi...

Pra ser sincera: gostei do que vi...

Claro, fiquei te olhando daqui, deste mesmo lugar e pra ser sincera: gostei do 
que vi.
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(3) Mendigos estão amontoados nas camas que estão muito juntas em 
um asilo. Uma enfermeira cuida deles com carinho. Chega a Condessa, 
acompanhada de uma repórter e seu fotógrafo. A Condessa chama os 
repórteres e diz:

Vejam o estado em que esses pobres coitados chegam aqui. Eles chegam sem a 
menor condição de higiene. Cheios de piolhos, pulgas, vermes, um horror. E aí 
a nossa equipe médica faz um check-up geral... Para ver se eles têm alguma doença 
grave... 

Para ver se eles têm alguma doença grave...

Vejam o estado em que esses pobres coitados chegam aqui. Eles chegam sem 
a menor condição de higiene. Cheios de piolhos, pulgas, vermes, um horror. E 
aí a nossa equipe médica faz um check-up geral para ver se eles têm alguma doença 
grave. 

(4) Ana Carolina, Ana Paula e Ana Beatriz conversam no salão iluminado. 
Elas estão ouvindo uma suave música ambiente e falam que pode ter Sa-
rau, com música, pode ter Teatro,  Lançamento de livros, exibições de Fo-
tografia e Artes Plásticas, e dizem que é importante preservar essa forma 
de cultura.

O importante é que se preserve. Para que as próximas gerações possam usu-
fruir também.

Para que as próximas gerações possam usufruir também.

O importante é que se preserve para que as próximas gerações possam usufruir 
também.

(5) Marta está arrumando malas. Em suas mãos vê-se um passaporte no-
vinho junto com passagens aéreas.  Surge Mariana  e dá um monte de 
dólares  a Marta que diz:

Eu tenho algum dinheiro.  Para viver, eu e as crianças, me viro. 

Para viver, eu e as crianças, me viro.

Eu tenho algum dinheiro para viver, eu e as crianças, me viro. 
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(6) Padre Eusébio diz a Daniel que Lucas será publicamente inocentado e 
que o acidente não constará no seu histórico escolar, que ele não precisa 
se preocupar.

O incidente não vai constar do seu histórico escolar, não se preocupe.  Para acabar 
de vez com este lamentável episódio...

Para acabar de vez com este lamentável episódio...

O incidente não vai constar do seu histórico escolar, não se preocupe que assim 
dá  para acabar de vez com este lamentável episódio...

(71) João entra em uma loja onde comprara o videocassete. Sem meias 
palavras vai direto ao vendedor, que atendia um cliente, mas que ao vê-lo 
entrar olha de uma forma assustadoramente compreensiva e trágica para 
o jovem menino. O vendedor diz que não começou a escrever seu roman-
ce e João indaga se eles entenderam tudo errado. O vendedor indaga se a 
TV aberta ia cortar as transmissões por algum outro motivo.

E você acha que a TV aberta ia cortar as transmissões por algum outro motivo, pra 
estimular a gente a fazer mais exercícios, ler mais, algo assim?

E você acha que a TV aberta ia cortar as transmissões por algum outro motivo? 
Pra estimular a gente a fazer mais exercícios, ler mais, algo assim?

Pra estimular a gente a fazer mais exercícios, ler mais, algo assim?

(8) Max está tocando e cantando no sofá. MAX canta.  BABY diz que aque-
la música era boa, mas que  não se compara com Chico Buarque! BABY 
canta:

1. Os dados 2 e 7 foram usados como distratores no teste aplicado com os falantes.
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Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto. Pra você parar em casa. Qual o 
quê...

Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual o 
quê...

Pra você parar em casa.

(9) Camilo, Antonia, Rita e Vilela discutem. Antonia, dura, diz para eles:

Seus tolos, eu liberto as pessoas para que elas criem uma nova realidade. Pra não 
se sentirem tão oprimidas com a pequenez de suas vidas. 

Pra não se sentirem tão oprimidas com a pequenez de suas vidas. 

Seus tolos, eu liberto as pessoas para que elas criem uma nova realidade pra não 
se sentirem tão oprimidas com a pequenez de suas vidas. 

(10) Marreco e Alicate estão conversando. Alicate disse que vai largar a 
vida de bandidagem e que vai  voltar pra igreja. Marreco fica perplexo 
com a atitude de Alicate, que sai caminhando resoluto. Nisso, um jovem 
trabalhador diz:

 Trabalhá que nem escravo pra quê? Pra ficar comendo de marmita? Pra ficar 
recebendo ordem de branquelo? 

 Pra ficar recebendo ordem de branquelo?

Trabalhá que nem escravo pra quê, pra ficar comendo de marmita, pra ficar 
recebendo ordem de branquelo? 

(11) Fugitivo está indagando um menino, que ele chama de moleque.  
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Sabe tua mãe? Te largou, saiu com um cara que nem conhece. Pra dar e cheirar 
pra caralho.

Sabe tua mãe? Te largou, saiu com um cara que nem conhece pra dar e cheirar 
pra caralho.

Pra dar e cheirar pra caralho.

Considerando os resultados dos trabalhos anteriormente mencionados, de-
temo-nos nos seguintes padrões de análise: nas cláusulas desgarradas finais não 
prototípicas, foi analisada a pista acústica da pausa e/ ou alongamento silábico; nas 
cláusulas desgarradas finais prototípicas, foi verificado o alongamento silábico final e 
o formato da curva; e nas cláusulas hipotáticas finais desenvolvidas, foi  observada 
a pista acústica da pausa e sua localização.

Análise e resultados

Para a análise, as cláusulas tiveram de ser divididas em dois grupos: em decla-
rativas e em interrogativas. Portanto, o décimo dado foi  analisado separadamente 
por estar na forma de oração interrogativa.

Nas cláusulas desgarradas finais não prototípicas, verificou-se que houve ocor-
rência de pausa diante de todas cláusulas desgarradas encetadas por Para ou Pra, e 
diante de interrogativas. Percebe-se que a duração das cláusulas desgarradas não 
prototípicas  foi maior do que a duração  das estruturas desenvolvidas encetadas 
pelo conectivo em estudo. Observou-se a presença de alongamento silábico na pos-
tônica, e em alguns casos na tônica e na átona, anterior à cláusula desgarrada intro-
duzida por Para, assim como na tônica introduzida pelo conectivo. Por outro lado, 
em comparação com as cláusulas desgarradas finais não prototípicas, foram verifica-
dos nas cláusulas hipotáticas finais desenvolvidas maior duração nas sílabas tônicas 
finais e contorno entoacional descendente. 
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Figura 1: Cláusulas desgarrada final não prototípica. Curva descendente. 
Pausa não para separar Is.

Nas cláusulas desgarradas finais prototípicas, analisou-se o alongamento silá-
bico final das estruturas e a curva entoacional, que se apresentou ascendente na 
maior parte dos dados, diferente das duas outras estruturas em que a curva entoa-
cional se mostrou descendente. 

Figura 2: Cláusula desgarrada final prototípica - Pausa entre Is -  
fenômeno não esperado. Curva ascendente
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Nas cláusulas hipotáticas finais desenvolvidas, observou-se que  a pausa foi 
mais frequente nos dados gravados pelas falantes femininas, assim como a  hesita-
ção. A pausa, cuja duração variou entre 147 ms e 595 ms,  foi gerada para marcar a 
presença da vírgula, de interrogativas e também foi realizada diante das estruturas 
introduzidas por para ou pra mesmo com a ausência de sinal de pontuação. Além 
disso, notou-se a presença de alongamento silábico na tônica que antecede a cláu-
sula introduzida por pra. 

Figura 3: Cláusulas hipotática final desenvolvida. Curva descendente.

Conforme já citado em Silvestre (2012), a duração é um fator importante de 
diferenciação das cláusulas. Verificou-se que as estruturas desgarradas não proto-
típicas tiveram maior tempo de produção nas sílabas postônicas finais do que nas 
tônicas finais; por outro lado, as estruturas desenvolvidas e desgarradas prototípicas 
apresentaram o oposto; maior duração nas sílabas tônicas finais. No entanto, a pre-
dominância de um tom ascendente ao fim das cláusulas desgarradas prototípicas 
parece, produtivamente, diferenciá-las das demais cláusulas.

Os gráficos a seguir ilustram os resultados da análise das cláusulas estudadas:
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Gráfico 1: presença de pausa nas estruturas analisadas com cláusula matriz

Gráfico 2: Localização do alongamento silábico nas estruturas analisadas

conclusão

Após as análises das cláusulas encetadas por Para ou Pra descritas neste tra-
balho, podemos constatar que a pausa é um fator presente em todas as estruturas 
em estudo, sendo mais frequente nas cláusulas desgarradas finais não prototípicas, 
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já que marca uma pontuação não canônica, e menos frequente na desgarrada pro-
totípica. Por outro lado, o alongamento silábico foi mais frequente nas desgarradas 
prototípicas. 

Quanto à duração das sílabas, as cláusulas desgarradas finais não prototípicas 
e as prototípicas tiveram maior tempo de produção nas sílabas postônicas finais do 
que nas tônicas finais, diferente das cláusulas hipotáticas finais desenvolvidas. As 
desgarradas finais não prototípicas e as cláusulas hipotáticas finais desenvolvidas 
apresentaram curva descendente na maioria dos dados, enquanto nas desgarradas 
prototípicas, a curva era continuativa.

Esta análise permitiu-nos delinear algumas considerações quanto à duração, 
a pausa e o contorno entoacional das estruturas em estudo, introduzidas por Para. 
No entanto, é preciso ampliar o processo de investigação, produzindo, futuramente, 
testes de percepção a fim de averiguar com mais precisão as diferenças entre as 
estruturas analisadas neste estudo.
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O cOmPORTAmENTO SINTÁTIcO dOS PRONOmES 
cLíTIcOS NO PORTuguÊS ARcAIcO: INTERPOLAÇÃO 
NAS CANTIGAS DE SANTA MARIA

TAuANNE TAINÁ AmARAL (uNESP)

Introdução e objetivos

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise a respeito do comporta-
mento dos pronomes clíticos no Português Arcaico (PA), principalmente, no que se 
refere à cliticização sintática de tais elementos, levando em consideração o fenôme-
no de interpolação. Além disso, também pretendemos avançar em nossas análises, 
sugerindo uma possível relação da cliticização sintática com o posicionamento de 
tais elementos dentro da hierarquia prosódica do PA. Com isso, acreditamos que 
traremos mais argumentos para a discussão de um assunto tão delicado e ao mes-
mo tempo tão debatido na fonologia prosódica que é o “lugar” de prosodização dos 
pronomes clíticos na hierarquia prosódica.

Para o tratamento da cliticização, destacamos trabalhos de cunho histórico 
como os de Mattos e Silva (1989, 2008); trabalhos que versam exclusivamente so-
bre o comportamento sintático de tais elementos no período em questão, como 
Martins (1994) e Ogando (1980); assim como o trabalho de Fiéis (2001), que versa, 
exclusivamente, sobre o fenômeno de interpolação.

Além desses trabalhos, também merecem destaque os que versam sobre a 
colocação dos clíticos e reconhecem a importância do mapeamento da cliticização, 
dentre eles podemos citar os estudos de Matos e Colaço (2014); Magro (2007); Gal-
ves, Souza e Brito (2005); Galves e Sandalo (2004); Abaurre e Galves (1998); Galves 
e Abaurre (2002); Abaurre, Galves e Scarpa (1999); Barbosa (1996); Pagotto (1992); 
Carneiro e Galves (2010); Toneli (2009); Simioni (2008) e Ribeiro (2010).
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metodologia e corpus

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se no mapeamento de todos os 
pronomes clíticos presentes em 150 Cantigas de Santa Maria (CSM); na classificação 
destes elementos quanto a sua forma de cliticização e na verificação do possível 
material interveniente, ou seja, os casos de interpolação. Em Amaral (2012), é ob-
servado um número considerável de material interveniente entre o clítico e o verbo 
nas CSM, mas não são feitas análises deste material. Assim, este trabalho pretende 
analisar, de um modo geral, alguns tipos de elementos interpolados que podemos 
encontrar entre o clítico e o verbo, tomando como base o corpus em questão1.

A interpolação
 
Observando os dados analisados neste trabalho, é possível verificar que a in-

terpolação é bastante produtiva no PA. Esta questão já havia sido levantada por 
Amaral (2012), porém naquela ocasião este material interveniente não fora analisa-
do, sendo apenas catalogado. 

O fenômeno de interpolação ocorre apenas em contexto de próclise, esta de-
finição é constatada por diversos autores - “Designa-se por interpolação esta si-
tuação de descontinuidade (ou quebra de adjacência) entre o clítico pré-verbal e o 
verbo” (MARTINS, 2013, p. 2294, grifo da autora). Trata-se de um fenômeno recor-
rente e comum no PA, se compararmos com o português de outras épocas.  A este 
respeito, Ogando (1980, p. 277) confirma a sua grande frequência no galego-portu-
guês medieval comparado com outras línguas românicas.

Preferimos tratar este fenómeno num apartado independente, tendo 
en conta a súa grande frecuencia no galego-portuguès medieval (e do 
que ainda quedan alguns indícios tanto no galego como no português 
actuais); aparecia tamén no castelán da mesma época (se ben nesta lin-
gua desapareceu xa por completo) e non se encontra praticamente nas 
demais línguas. (OGANDO, 1980, p. 277)

1. Para considerações a respeito da escolha de um corpus poético, ver Massini-Cagliari (1995, 1999).
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 Mattos e Silva (1989), apesar de não utilizar o termo interpolação, também 
constata que nos enunciados subordinados, e apenas neles, é possível encontrar 
material interveniente entre o clítico e o verbo. 

Sendo a próclise constante nos enunciados subordinados, é a liberdade 
de intercalar, entre o pronome complemento e o seu verbo, elementos 
diversos que torna variada a estruturação dos enunciados subordina-
dos com complemento pronominal.
[...] na amostra analisada a estrutura mais usual é aquela constituída 
do relacionante subordinador seguido do pronome complemento e do 
verbo. Quando ocorrem outros elementos antecedendo o verbo em ge-
ral eles se intercalam entre o pronome e o verbo [...]. (MATTOS E SILVA, 
1989, p. 841-842)

De acordo com a autora, a natureza do material interpolado é diversa, sendo 
que nos seus dados ela encontrou: a) sujeito representado por pronome, b) sujeito 
representado por elemento não-pronominal, c) circunstancial, d) sujeito e circuns-
tancial, e) complemento preposicionado, f) complemento preposicionado e sujeito, 
g) complemento não-preposicionado. Respectivamente, listamos um exemplo, ex-
traído de Martins (1989, p. 840, 841), para cada caso de material interpolado verifi-
cado pela autora.

(1)
a) Aqueste por que me tu rogas.  
b) ata que lhi a alma saísse do corpo. 
c) Quanto se ali ajuntara. 
d) Graça que lhi Deus ante dera.
e) Aqueles que se a Nosso Senhor chegan.
f) Don que lhi a el Deus dera. 
g) E que mi esto sol a contar. 

Sobre a interpolação em enunciados negativos, Mattos e Silva afirma que este 
fenômeno é possível apenas nos enunciados subordinados, já que nos enunciados 
coordenados e principais a negação irá anteceder o pronome complemento. Para 
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exemplificar esta dualidade, a autora propõe o seguinte exemplo: “E non lho dissera 
se o non conhecera” (MATTOS E SILVA, 1989, p. 852). Através desse exemplo pode-
mos verificar a distribuição oposta do elemento de negação nesses enunciados de 
natureza diversa.

 Além disso, a autora também destaca um aspecto nos casos de interpolação 
em enunciados subordinados negativos. Segundo ela, há duas posições possíveis 
para o elemento intercalado, uma delas é quando o pronome (em negrito) antecede 
a negativa (em negrito), neste caso o componente intercalado (sublinhado) fica en-
tre o pronome e a negativa.

(2)  Recebeu o seu que se primeiramente non pidera mudar                           

(3) ... a que se ren non asconde.

 A outra é quando o componente novo, contíguo ao subordinante, inverte a or-
dem pronome/ negativa, de modo que teremos a seguinte estrutura: subordinante 
(itálico) + elemento intercalado (sublinhado) + elemento de negação (em negrito) + 
pronome (em negrito).

(4) Duvidan que os santos non lhi socorrerian ali.              

(5) Mandou que algu ͂u ͂s miragres non-no dissessen.

 Martins (1994, p. 161-201) faz uma minuciosa análise a respeito da interpola-
ção entre os séculos XIII e XVI. Assim como já apontado por Ogando (1980) e Mat-
tos e Silva (1989), Martins (1994, p. 161) afirma que a interpolação é um fenômeno 
comum no português medieval, apenas em contextos que envolvam a próclise. O 
que difere o trabalho desta autora do daquelas é que ela verifica que a interpolação 
deve ocorrer em situações em que a colocação pré-verbal do pronome é realmente 
necessária, pois em casos de anteposição opcional a interpolação não é atestada 
(MARTINS, 1994, p. 186). Além disso, Martins (1994) também verifica em seus dados 
que a interpolação não é exclusividade das orações subordinadas como proposto 
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por Mattos e Silva (1989) e verifica que o fenômeno em discussão era muito mais 
frequente do que a opção pela estrutura alternativa a não interpolação.

[...] durante toda a época em estudo, a opção pela interpolação é mais 
frequente do que a opção pela estrutura alternativa. No entanto, o nú-
mero de exemplos de não actualização da interpolação em contextos 
que a admitiriam é, sempre, suficientemente significativo para que não 
possam ser considerados marginais. Deveremos então concluir que 
existia variação, em termos de uso, entre duas estruturas alternativas, 
igualmente gramaticais. Paralelamente, verifica-se a tendência para pre-
ferir a opção pela interpolação. (MARTINS, 1994, p. 194)

Podemos perceber que Martins (1994) constata casos de ausência de interpola-
ção em contextos que a permitem, concluindo, portanto que tal fenômeno, apesar 
de não obrigatório, é frequente e usual. A este respeito, Mattos e Silva (1989, p. 841-
842) já sugeria que as frases em que a interpolação não ocorresse eram marginais, 
devido à pequena produtividade em relação aos dados por ela analisados. Sobre 
os elementos interpolados mais frequentes identificados por Martins (1994, p. 161), 
a autora destaca o advérbio de negação não; o sujeito (pronominal ou nominal); o 
sintagma preposicional; o sintagma adverbial.2

Assim como Martins (1994), Fiéis (2001) também trabalha com um corpus do 
século XIII ao XVI. Neste trabalho, a autora verifica que o sujeito; o advérbio; o 
objeto indireto; o objeto direto; o sintagma preposicional (incluindo o adjunto) e 
a negação são os elementos interpolados mais frequentes em seu corpus. Obser-
vamos, assim, que os seus resultados não diferem dos de outros trabalhos apre-
sentados neste artigo. Do mesmo modo que Ogando (1980) e Martins (1994), Fiéis 
(2001) também atesta que a negação, como denominada por ela, ou advérbio de 
negação como referido por aquelas autoras é o elemento interpolado mais pro-
dutivo. Além disso, é relevante destacar que, ao contrário de Ogando (1980), Fi-

2. Além destes constituintes que Martins (1994) julgou mais frequentes, a autora destaca outros ele-
mentos que podem estar interpolados entre o clítico e o verbo, cuja frequência é mais baixa, são eles: 
objeto direto; objeto indireto; núcleo predicativo de natureza adjetival; particípio passado; infinitivo em 
construções de complementação ou em estruturas auxiliares; constituinte de redobro do clítico; quan-
tificador vocativo; oração reduzida. 
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éis (2001) verifica a maior produtividade da interpolação em textos não literários, 
justificando seu resultado pelo fato destes textos serem mais conservadores e, 
portanto, terem a tendência de obedecerem às tradições e aos padrões de escrita 
(FIÉIS, 2001, p. 200).

Para finalizar este levantamento teórico a respeito da interpolação no PA, é 
importante destacar que todos os trabalhos revisitados verificaram, em contexto 
de produtividade ou não, a possibilidade de haver mais de um elemento dos men-
cionados em situação de interpolação. Desse modo, as estudiosas constataram em 
seus dados que entre o clítico e o verbo poderia haver mais de um elemento, fato 
este que pode ser verificado nas análises de Amaral (2012), os quais iremos discutir 
neste artigo.

A interpolação nas cantigas religiosas remanescentes.

A interpolação, assim como verificado por Amaral (2012) e atestado por auto-
ras como Martins (1994) e Fiéis (2001) se mostra bastante recorrente no PA. Tal pro-
dutividade também foi constatada em nosso corpus, visto que, de um total de 2972 
casos de pronomes complemento, 480 apresentam algum material interpolado, ou 
seja, 16,15% de todos os pronomes clíticos encontrados apresentam material inter-
veniente entre si e o verbo. 

Sobre o tipo de material encontrado entre o clítico e o verbo encontramos dis-
tintos elementos tais como o pronome anafórico, o sujeito, o objeto direto, objeto 
indireto, advérbio, conjunção, preposição, oração, vocativo, etc. Esses elementos 
podem configurar situações em que temos apenas um elemento interpolado ou 
situações em que temos mais de um.3 Para início dessa análise, observemos a Ta-
bela 1 que ilustra os casos de interpolação de um único elemento, assim como o 
número de ocorrências no corpus analisado. Em ordem de maior ocorrência temos, 
respectivamente, o objeto direto, o sujeito, o advérbio, a negação, o objeto indireto, 
o pronome anafórico, a preposição, e o predicativo do sujeito e a conjunção com o 
mesmo número de ocorrência.

3. Para este trabalho, devido à sua brevidade, optamos por discutir apenas os dados referentes a um 
único elemento interpolado.
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Tabela 1 - Interpolação de um único elemento

Elemento Interpolado Número de casos

Pronome anafórico 9

Sujeito 50

Objeto Direto 140

Objeto Indireto 46

Advérbio 77

Negação 51

Preposição 3

Conjunção 0

Predicativo do sujeito 1

Total 377

Logo, foi possível comprovar que alguns dos elementos com maior número de 
aparições encontrados em Martins (1994) e, principalmente, em Fiéis (2001) tam-
bém são os mais recorrentes em nosso corpus, mas não na mesma ordem de nú-
mero de ocorrências, pois encontramos algumas divergências, como, por exemplo, 
a negação (ou advérbio de negação), que não foi o elemento mais encontrado em 
contexto de interpolação entre o clítico e o verbo em nossas análises. 

Como podemos perceber através da Tabela 1, o objeto direto foi o elemento 
mais encontrado, em termos quantitativos, em situação de interpolação nas CSM. 
Observamos, em nossas análises, que esse elemento pode ser representado por 
um nome, ou um sintagma nominal, ou um pronome, ou ainda um sintagma prepo-
sicional, conforme os exemplos transcritos a seguir.
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(6) Nominal 
e foi pedir a conssello | a hũa vella sorteira
que ll’ escantaçon mostrasse | e o metess’ en carreira (CSM 128; 13 - 14)

(7) Pronominal
Poi-la Groriosa o cavaleiro por seu 
fillou, des ali rezou el, e non lle foi greu, 
quanto lle mandara ela; e, com’ oý eu, 
na cima do ano foy-o consigo levar. 
Quen dona fremosa e bõa quiser amar...
(CSM 16; última estrofe)

(8) Sintagma nominal 
Este donzel, con gran medo | de xe l’ o anel torcer 
quando feriss’ a pelota, | foy buscar u o põer 
podess’; e viu a omage | tan fremosa parecer, 
(CSM 42; 27 - 29)

(9) Sintagma preposicional
Aquesta un fillo ouve que amava 
mais ca ren, e sempre o acomendava 
a Santa Maria e por el rogava 
que llo d’ ocajões guardass’ e de maes. (CSM 114; 11 - 14)

O segundo elemento encontrado com maior ocorrência de interpolação em 
nossas análises, como vimos, é o sujeito. Esse dado deve ter sua relevância ressalta-
da, uma vez que, acreditamos que o OD se mostra mais produtivo, justamente pelo 
fato de haver muitos casos de encadeamento de dois pronomes clíticos. Assim, a 
interpolação do sujeito deve ser considerada com a sua devida importância, uma 
vez que, se os casos em que temos a interligação entre os pronome dativo lhe e 
acusativos la(s) / lo(s) fossem consideradas como um único pronome, o sujeito seria 
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o material interveniente mais encontrado.4 Enquanto sujeito, verificamos que o ma-
terial interpolado pode ser pronominal [“por quanto mal nos ele buscava” (CSM 15; 
99)], nominal [“como llas Deus envia.” (CSM 115; 205)], ou um sintagma nominal [“cá, 
pois que m’ a Virgen mostrou tal virtude” (CSM 65, 191)].

O terceiro tipo de material, encontrado com maior número de ocorrência de 
interpolação de um único elemento, diz respeito ao advérbio. Vários foram as for-
mas adverbiais com as quais nos deparamos em nosso corpus, além de um simples 
advérbio [“e que lle muito prouguesse” (CSM 132, 144)], nos deparamos com casos de 
sintagma adverbial [“que o mui ben entendeu,” (CSM 108; 81)] e sintagma preposicio-
nal [“E ela o en seu colo | fillou, com’ aprendi eu,” (CSM 53; 32)], exercendo a função 
de um advérbio. 

A negação está em quarto lugar, considerando o número de ocorrências de 
interpolação de um único elemento, fato este distinto dos encontrados por outros 
pesquisadores que atestam a negação como o elemento de interpolação mais pro-
dutivo.

(10) ca sabian / que llo non leixaria (CSM 115; 303 - 304)

Os exemplos a seguir ilustram alguns casos do pronome anafórico ende, que 
também pode ser encontrado na variante en. De acordo com Machado Filho (2013, 
p. 187), trata-se de uma forma arcaica com valor de “disso”, “nisso”, “daí” e “desse 
lugar”.

(11) Aqueste de fazer dano | sempre ss’ ende traballava, (CSM 45; 11)

A preposição também foi encontrada como elemento interpolado nas CSM, 
como podemos observar em alguns exemplos transcritos a seguir, nos quais desta-
camos em negrito a preposição interpolada.

4. Apesar de não estar muito claro, Martins (1994) considera a interligação de lle + la (s) / lo (s) como 
um único pronome, por isso, julgamos necessária essa interpretação de nossos dados, ressaltando a 
importância de se destacar o sujeito como material interpolado recorrente.
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(12) Ca muit’ é ome sen siso | quen lle de dar algu’ é greu, (CSM 35; 5)

(13) e pois ouveron jantado, | começou-ll’ a preguntar / a dona a seu ma-
rido | muito e a conjurar (CSM 84; 36 - 38)

Em relação à interpolação de predicativo do sujeito, encontramos apenas um 
caso em nosso corpus, mais especificamente na CSM 131, verso 87.

(14) E ele lles contou que por ssa moller
lle dera a Virgen quanto lle mester
fora: “E porende, se vos [a]prouguer”,

Vimos até aqui a discussão dos casos em que temos apenas um único elemen-
to interpolado entre o clítico e o verbo, porém, esta não é a única situação possível, 
visto encontramos casos em que temos até três tipos de material interpolado entre 
o pronome clítico e o seu verbo hospedeiro. Diversas são as configurações do mate-
rial interpolado, porém, devido à brevidade deste trabalho, não será possível expor 
os casos em que temos mais de um elemento interpolado.

A interface com a fonologia

Diante dos dados de interpolação e considerando a Teoria da Fonologia Pro-
sódica proposta por Selkirk (1984) e Nespor e Vogel (1986), nos questionamos a 
respeito de qual palavra será o hospedeiro fonológico dos pronomes clíticos, pois, 
fonologicamente, não podemos considerar como sendo o verbo, uma vez que se 
encontram “distantes”.  O que temos observado até então é que, em vários casos, a 
palavra fonológica hospedeira poderá ser um dos elementos que configuram casos 
de interpolação na análise sintática. Partindo deste princípio, como vimos, é pos-
sível argumentar a favor da capacidade de os pronomes clíticos se adjungirem, do 
ponto de vista fonológico, a outro tipo de palavra que não o verbo, já que demons-
tram um baixo grau de seleção no que diz respeito à escolha de seu hospedeiro, ao 
contrário do que ocorre com os afixos, como já haviam proposto Zwicky e Pullum 
(1983, p. 503).
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Em alguns casos, esse nosso questionamento foi resolvido a partir da consi-
deração da estrutura sintática; desse modo, podemos perceber a interação entre 
sintaxe e fonologia na prosodização. Em um número considerável de dados, ob-
servamos a situação de um complementador antecedendo o pronome clítico. Tal 
complementador, sintaticamente, está em uma posição superior à das demais cate-
gorias, logo, superior ao clítico; desse modo é difícil argumentar a favor da adjunção 
do clítico aos complementadores. Sendo assim, o clítico deve se adjungir fonologi-
camente a outro hospedeiro próximo.

Os exemplos a seguir nos ilustram situações em que o clítico é precedido por 
um complementador, tendo, portanto, como palavra hospedeira, o advérbio de ne-
gação non. Em relação a esse elemento como palavra hospedeira, por exemplo, ao 
levarmos em consideração a recorrência da estrutura “complementador + clítico + 
non” em nossas análises, podemos sugerir que o clítico se adjunge a tal elemento. 
Além disso, para colaborar com a hipótese de adjunção do pronome à partícula ne-
gativa, podemos considerar o caráter proclítico dos pronomes no PA; assim é pos-
sível argumentar a favor de que a palavra hospedeira nestes casos seja o elemento 
de negação non.

(15) e mostrou y seu miragre, | que vos non foi mui rafez.  [que] [vos 
non] (CSM 147; 14)

(16) e falou-ll’ a abadessa, | que a nunca mẽos vira  [que] [a nunca] (CSM 
55; 26)

Além da estrutura “complementador + clítico + advérbio de negação”, nos depa-
ramos com outras situações em que o clítico é precedido por um complementador ou 
conjunção e o hospedeiro fonológico, por consequência, será a palavra que sucede o 
pronome complemento. É importante destacar que, em nossas análises, verificamos 
que essa palavra pode ser um substantivo, um sintagma nominal, um advérbio, um 
adjetivo, um sintagma preposicional, pronome anafórico, pronome demonstrativo, 
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um pronome sujeito, um pronome indefinido, um pronome possessivo, uma preposi-
ção, um artigo indefinido, um sintagma pronominal e um pronome oblíquo.5

Além da capacidade de se adjungirem a outra palavra que não seja o verbo, a 
hipótese de posicionamento dos pronomes clíticos em uma categoria superior Ʃ, 
proposta por Martins (1994, 1996), também destaca o comportamento diferenciado 
dos pronomes clíticos, confirmando a sua representatividade sintática, uma vez que 
são alocados em uma posição na estrutura sintática específica para eles.

Neste ponto, levando em consideração a interface entre sintaxe e fonologia, 
base da Teoria Prosódica, questionamos a hipótese de considerar ou não a existên-
cia de um constituinte prosódico localizado entre a PW e a PPh. São muitos os estu-
dos contrários à existência deste constituinte na hierarquia prosódica das línguas.  

O comportamento dos pronomes clíticos nos faz pensar que eles não se “en-
quadrariam” muito bem junto à palavra prosódica, visto que o seu caráter se diferen-
cia dos demais clíticos que são adjungidos à palavra prosódica, como por exemplos 
os artigos, os afixos, etc. Assim, é possível perceber que o pronome clítico naquela 
época se comporta de uma maneira diferenciada, não sendo, portanto, tão clítico, 
uma vez que, fonologicamente, se adjunge a uma palavra que não o verbo e sintati-
camente está em uma categoria superior ao AgrS, categoria em que está localizado 
o verbo. 

Assim, é possível perceber que o pronome clítico naquela época se comporta 
de uma maneira diferenciada, não sendo, portanto tão clítico, uma vez que fonologi-
camente se adjunge a uma palavra que não o verbo e sintaticamente estão em uma 
categoria superior ao AgrS, categoria em que está localizado o verbo.

5. Devido à extensão desse trabalho, não será possível apresentar os exemplos desses casos.
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conclusão

Através da análise sintática, além da constatação do caráter proclítico dos 
pronomes, verificamos que a interpolação é um fenômeno produtivo no PA, assim 
como já apontado por Ogando (1980), Martins (1994) e Fiéis (2001). Tal fenômeno em 
nosso corpus se mostrou representativo, uma vez que foi verificado que ele ocorre 
em 16,15% do total dos nossos dados. Além da comprovação da produtividade da 
interpolação em um corpus poético, questionamos os desdobramentos deste fenô-
meno do ponto de vista fonológico, já que, havendo um material interveniente entre 
o clítico e o verbo, não é possível considerar que a palavra hospedeira fonológica do 
pronome clítico seja o verbo.

Assim, fonologicamente, partindo da consideração de que a palavra hospedei-
ra pode ser um verbo ou não, verificamos que o pronome pode estar cliticizado a 
uma palavra lexical ou gramatical. Como observamos, essa característica do clítico 
se adjungir fonologicamente a um hospedeiro que não seja o verbo lhe assegura, 
de acordo com Zwicky e Pullum (1983), um caráter distinto dos demais clíticos, uma 
vez que demonstram um baixo grau de seleção no que diz respeito à escolha de seu 
hospedeiro. 

Esse baixo grau de seleção em relação à palavra hospedeira, do ponto de vista 
fonológico, faz com que consideremos que os pronomes clíticos não se comportam 
da mesma maneira que os demais clíticos, como artigos e afixos, o que nos faz re-
fletir sobre o seu caráter “não tão clítico” no PA, como já demonstrado em Massini-
Cagliari (2005, 2008a, 2008b), Costa (2008, 2010) e Amaral (2012). Assim, esse com-
portamento configura um argumento a favor da consideração de um constituinte 
intermediário (entre PW e PPh) na hierarquia prosódica do PA.
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O PROcESSO dE TRANSFERÊNcIA FONOLÓgIcA 
NO ENSINO dO INgLÊS cOmO L2

ANILdA cOSTA ALvES1 (uEPb)
LEÔNIdAS JOSé dA SILvA JúNIOR2 (uEPb)

Introdução

Apesar do grande avanço relacionado ao ensino de línguas estrangeiras, so-
bretudo no que concerne a gama de ferramentas tecnológicas que aproximam o 
estudante a outras culturas, alguns pontos no processo ensino-aprendizagem pa-
recem não acompanhar essa nova realidade do mundo atual. Ainda é comum ob-
servar que o foco da aprendizagem esteja ligado a aplicações de regras e estruturas 
gramaticais. A discriminação de estratégias que levem o aprendiz a utilizar a língua 
para o seu real propósito, a comunicação, não é priorizada na maioria das escolas 
regulares brasileiras. 

Esta não-atenção pelos professores a aspectos linguísticos tais como: semân-
ticos, sintáticos, fonético-fonológicos, este último norteia o presente trabalho, acar-
reta em desvios na pronúncia e na escrita durante produção fonética e letramento 
do inglês como segunda língua (doravante, L2). 

Ao tentar utilizar uma língua estrangeira, como o inglês, alunos brasileiros uti-
lizam sua primeira língua, o português brasileiro (PB – doravante, L1), como suporte 
para tentar compreender e fazer uso da L2. Essa falta de conhecimento das distin-
ções dos aspectos fonético-fonológicos pode trazer insatisfação numa situação em 
que o aluno precise utilizar essa língua para se comunicar.

1. Graduada do curso de Letras Inglês/Português - CH/UEPB/CAPES e pesquisadora no Grupo de Es-
tudos e Pesquisas em Fonética (GPFone) Professora de Língua Inglesa na instituição Colégio Betesda, 
Guarabira-PB – Email: anildauepb@gmail.com

2. Professor Adjunto e Pesquisador-coordenador do GPFone no Departamento de Letras - CH/UEPB/
CAPES – Email: leonidas.silvajr@gmail.com
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A esse tratamento da língua alvo seguindo os mesmos padrões da língua ma-
terna (L1→L2), dá-se o nome de transferência fonológica (TF). O conhecimento de 
processos como as TF por parte de profissionais que ensinam uma língua estran-
geira é importante para obtenção de resultados eficazes no processo ensino-apren-
dizagem, visto que desvios antes tratados simplesmente como erros, onde não se 
tinha a preocupação de descobrir e tratar o problema podem ser explicados e tra-
tados de forma eficiente através de atividades que venham amenizar alguns desses 
fenômenos.

Nas quatro habilidades em que precise fazer uso do inglês, listening, speaking, 
Reading e writing, o aluno transfere de sua L1 todos os padrões na produção da L2. 
Diante disso, Akamatsu (2002); Erdener e Burnham (2005); Zimmer e Alves (2006) 
e Alves (2012) discorrem em seus estudos acerca dessas dificuldades vividas por 
esses aprendizes e lançam algumas alternativas que podem amenizar tais ocor-
rências, como por exemplo, a aplicação de atividades levando o aprendiz a pensar 
conscientemente acerca dos aspectos fonético-fonológicos da L1 e da L2. 

Silva Jr (2014), ao defender o listening como sendo a habilidade que antecede 
aspectos morfossintáticos, afirma sua contribuição para um ensino de pronúncia 
mais efetivo, na tentativa de desenvolver no aluno a consciência fonológica e su-
avizar fenômenos como a TF, levando o indivíduo a ter um contato maior com os 
padrões antes ignorados da L2. 

Em nossa pesquisa, buscamos investigar se a L1 é de fato a ferramenta que 
os alunos utilizam no tratamento da L2, bem como se nossa intervenção através 
de atividades que explicitem algumas distinções fonético-fonológicas da língua alvo 
nos traz melhores resultados.

Esperamos com essa pesquisa mostrar que o ensino de uma L2 não pode ser 
resumido apenas a abordagem de estruturas morfossintáticas. O aluno deve ser 
exposto antes de tudo a habilidades orais, contemplando aspectos fonético-fonoló-
gicos, fazendo-o perceber distinções entre sua língua e a língua-alvo, para que não 
venha a tratar a L2 seguindo os mesmos padrões da L1.
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metodologia

Para nossa metodologia, trabalhamos numa turma do 9º ano do Ensino Fun-
damental II (composta por 35 alunos) de uma escola particular da cidade de Gua-
rabira-PB. A intervenção aconteceu em três momentos distintos (três aulas em 
dias alternados). No primeiro momento (primeira aula) procuramos fazer um diag-
nóstico que pudesse comprovar ou não a interferência da L1 no tratamento do in-
glês como L2. Os alunos tiveram contato com o gênero textual “tirinha” – Monica’s 
Gang – apenas como um meio utilizado para chegar aos nossos resultados.

Em um segundo momento (segunda aula), solicitamos que 03 (três) alunos-vo-
luntários pudessem nos fornecer os dados orais que serviram para compor nosso 
corpus. Esses alunos foram retirados de sala de aula e levados para um ambiente 
silencioso (biblioteca da escola) para coleta. Utilizamos um gravador Zoom H1 Handy 
Recorder 200m para gravação. Selecionamos uma das frases da tirinha (think she’ll 
be gone a long time) e pedimos que cada aluno lesse a mesma frase três vezes (três 
ocorrências para cada aluno-voluntário). Essa leitura não teve qualquer tipo de ins-
trução. Os alunos tinham que produzir foneticamente o que estavam vendo. Os da-
dos foram rodados e analisados acusticamente, no programa computacional PRAAT 
versão 5.3 (Boresma & Weenik, 2014).

No terceiro momento (terceira aula), demos início ao trabalho de instrução 
explícita. Segundo Alves (2012) esse tipo de atividade consiste em mostrar para o 
aprendiz, de maneira significativa, aspectos fonético-fonológicos da L2 antes não 
percebidos. Levamos os alunos a perceberem que nessa frase havia um som que 
não fazia parte do inventário fonológico da nossa língua – a fricativa interdental des-
vozeada /θ/. Os alunos foram instruídos a produzir este som na palavra “think” após 
indicarmos o modo e ponto de articulação para sua realização no ataque da sílaba3.

3. O modelo de estrutura silábica apresentado por Selkirk (1984) é composto por ataque e rima, onde 
o ataque – uma consoante - é o elemento que precede o núcleo da sílaba (vogal) e a rima silábica é 
compreendida pelo núcleo e a coda (também uma consoante), sendo este o elemento que está depois 
do núcleo. 
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Após instrução, solicitamos aos três alunos que lessem novamente a mesma 
frase (think she’ll be gone a long time) três vezes, porém agora conscientes de como 
se dá a realização do som em estudo.

Resultados e discussão

De acordo com Othero (2005), a fricativa interdental /θ/ desvozeada não faz 
parte do inventário fonológico do PB. Isso dificulta muito para o aprendiz no mo-
mento da produção. Ao ouvir as palavras da língua inglesa que apresentam esse fo-
nema, o aluno vai buscar no seu inventário o som que mais se aproxima. Esse som 
geralmente é substituído por /t/, /s/, /f/. 

Em nossos resultados obtivemos a substituição da fricativa interdental desvo-
zeada [θ] pela oclusiva alveolar desvozeada [t]. 

Uma oclusiva é produzida com uma obstrução total da corrente de ar seguida 
de uma soltura. Essa produção gera um intervalo, VOT (voice onset time) (Tempo de 
Início de Vozeamento) entre a produção da oclusiva e o vozeamento do próximo 
segmento que decorre de um mínimo de energia no sinal acústico. Isso indica que 
pouco ou nenhum som erradia do trato vocal obstruído. Como as fricativas não têm 
obstrução total da corrente de ar, não possuem esse intervalo.

Num total de nove produções antes da instrução, obtivemos nove substitui-
ções da fricativa interdental desvozeada /θ/ pela alveolar [t]. Ou seja, 100% dos nos-
sos dados foram produzidos com um desvio na pronúncia do som da língua alvo. 
Vejamos na Fig. 1 algumas das produções:
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Figura 1: TF na produção da alveolar [t] no contexto da interdental [θ] 
produzida antes da instrução.

Uma vez que o indivíduo não percebe que esse som não figura na sua língua 
materna, não consegue categorizar um novo padrão sonoro e conforme mostra-
do na Fig. 1. Para que haja essa nova categorização o aprendiz deve ser instruído 
a notar que esse som é diferente dos sons de sua L1, mas para que isso ocorra é 
importante a figura do professor, que através de atividades que levem o aprendiz a 
refletir sobre o código linguístico da língua alvo consiga estabelecer essa distinção 
fonêmica, conforme aponta Alves (2012).

Após a instrução explícita da forma como esse som deve ser produzido, obti-
vemos das nove, um total de 08 (oito) produções da fricativa interdental desvozeada 
/θ/, ou seja 88,9% produziram corretamente este fone. Esses resultados comprovam 
que apesar de não pertencer ao nosso inventário fonológico é possível obter êxito 
no ensino de pronúncia do inglês como L2 através de atividades que levem o apren-
diz a pensar conscientemente sobre os sons da sua língua e da língua alvo. Vejamos 
na Fig. 2 algumas das produções:
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Figura 2: Produção da interdental desvozeada /θ/ em duas ocorrências e da fricativa alveolar 
[s] como única ocorrência de desvio no processo pós-instrução.

De acordo com Kent & Read (2002) uma fricativa é produzida com dois passos 
principais, uma constrição no trato vocal e uma pressão do ar em alta velocidade 
através da constrição. 

O ponto de constrição na produção das fricativas, ativa polos e zeros. Os po-
los são formantes, que são modos naturais de vibração do trato vocal e zeros são 
antiformantes, ou seja, um polo produz um reforço de energia aplicada, enquanto 
um zero causa uma perda de energia aplicada. Essa ativação provoca um fluxo tur-
bulento que no espectrograma pode ser identificado por uma área cinza, onde a 
energia pode estar menos ou mais intensa ao longo do sinal. Fricativas estridentes 
(alta intensidade) como /s/ vão provocar uma concentração de energia maior (seta 
vermelha da Fig. 2), fricativas menos intensas, como o caso do nosso objeto de estu-
do da interdental desvozeada [θ] causarão uma concentração de energia mais baixa 
(parte destacada de amarelo da Fig. 2). 

Percebemos na Fig. 2 que com o aumento da pressão de ar no ponto de cons-
trição em [s], o espectrograma fica mais escuro e com a diminuição da pressão de 
ar no ponto de constrição em [θ], o espectrograma fica mais claro.

Porém antes de comprovar a produção da fricativa interdental desvozeada, 
é necessário uma análise mais detalhada do segmento apresentado. As fricativas 
interdentais possuem características acústicas muito semelhantes com as labioden-
tais, de forma que é praticamente impossível identifica-las visualmente no espec-
trograma. Então como determinar se houve a produção de uma ou de outra?
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Ladefoged & Johnson (2011) afirmam que esses fonemas compartilham dos 
mesmos padrões acústicos, sendo, portanto necessário utilizar como parâmetro 
para determinar a produção deles o valor da F2 do núcleo da sílaba. 

O autor estabelece como valor para essa vogal alta coarticulada [ĩ] uma me-
dida de 1800 Hz. O estabelecimento da medida da F2 como parâmetro se dá pelo 
fato deste formante possuir as propriedades de antero-posterioridade do segmen-
to. Ou seja, caso a energia da fricativa seja menor que 1800 Hz, teremos a produção 
de uma labiodental, caso o valor da energia da fricativa supere 1800 Hz, teremos a 
produção de uma interdental. 

O que faz a labiodental ter uma energia levemente mais baixa é devido ao pon-
to de obstrução deste segmento ser realizado na abertura do tubo ressoador (lá-
bios e dentes) o que vai gerar uma maior extensão para propagação das partículas 
de energia, onde elas estarão mais difundidas, com o mínimo possível de concentra-
ção. Como as interdentais têm uma obstrução um pouco mais posterior, a extensão 
do tubo ressoador terá uma leve redução e em comparação com as labiodentais, a 
concentração de energia terá um leve aumento.

Em nossa análise, todos os valores das fricativas, com exceção da estridente, 
que obtêm uma medida de energia muito alta, superando 4000 Hz, obtivemos valo-
res que variaram entre 1900 a 2300 Hz, o que comprova a produção da interdental 
desvozeada, fonema pertencente ao inventário fonológico do inglês.

Apesar de não ser o objeto da nossa pesquisa, chamamos ainda a atenção para 
a presença de outro processo fonológico recorrente na produção do inglês como L2, 
a epêntese vocálica. Esse é um dos fenômenos que representa de maneira muito 
clara a transferência da L1 para L2. Uma vez que o inglês comporta padrões fono-
táticos não confortáveis para PB, o aprendiz tende a tratar determinados padrões à 
semelhança da L1. Como o padrão silábico do português brasileiro é sensível à pro-
dução de consoante em posição de coda, o aprendiz faz uma reestruturação silábi-
ca, moldando aos padrões silábicos da sua língua. (cf: Cagliari 2002). Essa inserção 
pode ocorrer no início, meio ou final da sílaba.
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Figura 3: produção da epêntese vocálica

Seara, Nunes e Lazzarotto-Volcão (2015) em seu estudo sobre fonética e fono-
logia do português brasileiro afirmam que todos os falantes possuem uma intuição 
da maneira como os sons da fala se organizam. Essa intuição é colocada de forma 
explícita em exemplos como esse que ocorreu em nossos dados, que ao colocar o 
aprendiz em fase inicial diante de uma palavra estrangeira que não apresenta uma 
estrutura silábica própria do português brasileiro, com consoantes em posição de 
coda, faz uma reestruturação silábica seguindo os moldes silábicos da sua língua 
materna, inserindo núcleos na sílaba para obter o padrão CV. Das 18 (dezoito) pro-
duções dos nossos informantes, antes e depois da instrução, obtivemos um total de 
16 (dezesseis) epênteses vocálicas na posição de paragoge (fim da palavra). Ou seja, 
nossos dados apontaram a inserção da vogal epentética no fim da palavra think na 
tentativa de enquadrar para o padrão silábico do português, transformando uma 
palavra monossilábica da língua em inglesa em uma palavra dissílaba, adequando-a 
a estrutura da sílaba em CV [θĩ]-[ki] (parte destacada de amarelo na figura 3).

Considerações finais

Conforme Faleiros (2004) é quase que inevitável para o aluno o uso da língua 
materna durante o processo ensino-aprendizagem. Esse uso pode ser uma ferra-
menta útil e não um obstáculo que leva o aluno a cometer erros, ou que o desvia 
de um progresso na língua estrangeira. A utilização de atividades que contemplem 
mais a oralidade, aspectos fonológicos da língua em estudo são fundamentais para 
amenizar de forma significativa tais processos.
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Comprovamos que mesmo dispondo de pouco tempo dedicado ao ensino dos 
aspectos fonético-fonológicos da língua inglesa para alunos em fase inicial, conse-
guimos obter resultados satisfatórios. 

Conforme observamos em nossos resultados um dos problemas no ensino de 
uma segunda língua se dá devido ao processamento feito pelo aprendiz em relação 
aos sons da L2 que são tratados como pertencentes à categoria sonora da L1. Alves 
e Barreto (2012) nos chamam a atenção para a questão da identificação e discri-
minação. Para eles a identificação é a percepção acústica do som a ser adquirido 
manifestado no input da L2, mas somente a detecção desse som não é o suficiente, 
pois é necessário que o aprendiz processe que determinado som não figura na sua 
língua materna, levando assim a uma discriminação acústica.

A transferência fonológica conforme vimos então se mostra devido à dificulda-
de do estabelecimento de novas categorias sonoras. Nesse caso, é importante que 
profissionais que trabalham com o ensino de línguas estrangeiras sejam capazes de 
levar o aprendiz a refletirem conscientemente sobre os fonemas de sua língua ma-
terna e da língua alvo, na tentativa de estabelecer distinções fonético-fonológicas. 
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