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RESUMO 

 
 
 

Este trabalho apresenta uma comparação da produção de paragoge através da análise acústica da 
produção de palavras de sequência CVC da língua inglesa, sendo que a última consoante desta 
sequência é uma oclusiva. Tal sequência foi produzida por aprendizes brasileiros divididos em 
dois grupos. O primeiro grupo composto de dez brasileiros, falantes monolíngues de português. O 
segundo grupo também composto de dez brasileiros, mas estes falantes bilíngues em alemão e 
português. O principal objetivo desta pesquisa foi o de comparar a utilização da paragoge pelos 
participantes destes dois grupos e verificar como estes produzem as palavras monossílabas que 
terminam em consoante oclusiva. Para tal, gravou-se a fala destes vinte participantes na tarefa de 
leitura de uma frase-veículo contendo a sequência CVC. Esperava-se que a paragoge pudesse ser 
empregada após a consoante oclusiva final das palavras CVC, e que outros processos, como 
palatalização e aspiração, também ocorressem na produção dos brasileiros monolíngues. Quanto 
ao grupo bilíngue, esperava-se que a produção de paragoge fosse menos frequente, uma vez que, 
por influência da língua anterior, o alemão, que contém sequências terminadas em oclusivas, eles 
estivessem acostumados a reproduzir este padrão silábico. Ainda no grupo bilíngue, haveria a 
tendência ao desvozeamento da última consoante da sequência CVC, o que é padrão da língua 
alemã. Depois de submeter os dados à análise acústica, descobriu-se que os informantes 
monolíngues produziram uma taxa de 10,5% de ocorrência de paragoge e de 15% de processos 
como a palatalização, africação e aspiração nas palavras CVC realizadas com algum desvio. O 
grupo bilíngue produziu uma taxa de 9,4% de ocorrência de paragoge e de 21,6% de processos 
como a palatalização, africação, aspiração e desvozeamento das palavras CVC com desvio. O 
desvozeamento das consoantes finais oclusivas ocorreu em 8,3% dos casos. Comparando a 
frequência de paragoge produzida pelos dois grupos, verificamos que os falantes bilíngues em 
alemão desta pesquisa produzem menos paragoge em suas produções que o grupo monolíngue. 
 
Palavras-chave: sílaba, coda, paragoge, língua alemã. 
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ABSTRACT 

 

 
This study presents a comparative analysis of the paragoge frequency by the acoustic analysis of 
the production of CVC English words by Brazilian learners divided into two groups. The first 
group is composed by ten Brazilians, monolingual speakers of Portuguese. The second group is 
also composed by ten Brazilians, but these are speakers of German and Portuguese. The main 
objective of this study was to compare the frequency of paragoge by the participants from both 
groups and notice how they produce the monosyllable words end in occlusive consonant. Then, 
we recorded the voice of these twenty speakers in the task of reading a carrier sentence containing 
the target words. The addition of a paragoge was expected to happen after the stop in CVC words, 
and also other processes such as palatalization and aspiration could occur in the production by the 
monolingual group. For the bilingual group, it was expected that the production of a paragoge was 
less frequent, once that, by the influence of the previous language, the German language, that 
contains sequences ending in occlusive consonants, they were accustomed to reproduce this 
syllabic pattern. Still for the blilingual group, there hould have been a tendency to devoice the last 
consonant of the CVC sequence, this is a pattern of the German language. After analyzing the data 
through an acoustic program, it was found out that the monologingual group produced epenthesis 
at a 10,5% rate and palatalized, affricated or aspirated the last consonant in 15% of the CVC 
words. The bilingual group produced epenthesis at a 9,4% rate and palatalized, affricated,  
aspirated and devoiced the last consonant in 21,6% of the CVC words. The rates of devoicing the 
end occlusive consonats happened in 8,3% of the cases. Comparing the frequency of paragoge by 
the two groups, we noticed that the bilingual speakers of German produce less paragoge in their 
productions than the Portuguese monolingual group. 
 
Keywords: syllable, coda, paragoge, German language 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Quando da aquisição de uma língua estrangeira (L2), percebem-se e produzem-se sons 

nesta língua com, muitas vezes, grande esforço, uma vez que, na oralidade é preciso entender 

e praticar sons muitas vezes totalmente distintos aos do inventário da nossa primeira língua 

(L1). Além de segmentos diferentes, existem também sequências de segmentos a princípio 

difíceis de serem pronunciadas por um aluno iniciante em uma língua estrangeira. E para que 

se alcance uma boa pronúncia em qualquer língua é preciso que se pratiquem os mais diversos 

sons que ela apresenta, de modo que em situações reais de comunicação sejam evitados mal-

entendidos causados por falhas na produção oral.  

Foi a partir da observação da produção oral de alunos falantes de Português Brasileiro 

(PB) em sala de aula que começamos a perceber que muitos deles apresentam acréscimo de 

vogal epentética – a paragoge. Trata-se do acréscimo das vogais [e], [i] ou [ə] a consoantes 

finais de sílaba e palavra, ou a encontros consonantais iniciais e finais da L2, um fenômeno 

normalmente encontrado na fala dos alunos, e que tem sido objeto de estudo não apenas na 

produção oral de brasileiros, como mostra o trabalho de Baptista e Silva Filho (1997), o de 

Rebello (1997) e o de Silveira (2004), entre outros; mas também tem sido investigado a partir 

da fala de alunos de outras nacionalidades e que têm a L1 diferente da língua inglesa. É o que 

mostram as pesquisas de Flege (1997), que examinam a produção oral da língua inglesa por 

nativos italianos; de Abrahamson (2003a) e Carlisle (1994) que analisam a paragoge de 

espanhóis durante processo de aprendizagem da língua inglesa. 

Uma das motivações iniciais para nossa pesquisa é o fato que aprendizes brasileiros que 

estudam inglês como L2 apresentam dificuldades em produzir alguns segmentos, palavras tais 

como cap, hot, pac, lab, pad, pig, durante estágios iniciais de aprendizagem da L2. Quando os 

aprendizes precisam produzir tais segmentos, costumam então se utilizar de estratégias de 

reparação silábica para contornar tais dificuldades. Dentre essas estratégias estão a da inserção 
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ou paragoge, redução, e não-realização ou apagamento. Durante este trabalho a paragoge foi 

apontada como um das estratégias de reparação silábica adotada por aprendizes de uma L2 

sendo muito usada para conformar padrões silábicos desta que sejam muito distintos dos 

padrões da L1, principalmente quando se trata de um estudante brasileiro que estuda a língua 

inglesa como L2.  Baptista & Silva Filho (1997) e Koerich (2002), mostram que brasileiros 

aprendizes de inglês por vezes a empregam em casos de consoantes oclusivas em posição 

final como forma de adaptar o padrão silábico da L2 conforme o PB. 

É importante lembrar que esses processos de modificação silábica também podem advir 

da decorrência de uma falha na percepção de tais segmentos. A relação entre produção e 

percepção é fator relevante para se entender melhor a aquisição de padrões silábicos em uma 

língua-alvo. Mas nas situações de ensino-aprendizagem, não há como identificar se há um 

contexto fonológico no qual tais modificações silábicas se fazem mais ou menos presente. E, 

para a verificação do ambiente em que tal fenômeno ocorre, são necessárias pesquisas que 

possam trazer dados empiricamente comprováveis.  

Pesquisas envolvendo falantes de diferentes L1 (em que estes estejam aprendendo inglês 

como L2) que não permitem codas consonantais simples mostraram que falantes de alemão, 

holandês e polonês tendem a desvozear oclusivas em codas consoanantais simples (Yavas, 

1994), e os falantes de PB tendem a adicionar uma vogal a estas consoantes, gerando uma 

nova sílaba (Baptista & Silva Filho, 1997; Koerich, 2002; Silveira, 2004; Delatorre, 2006).  A 

dificuldade dos falantes de L2 em lidar com estruturas silábicas que não pertencem ao seu 

repertório de L1 é também atestada em estudos de /�/ em encontros consoantais iniciais 

(Carlisle, 1991, 1992, 1994; Silveira, 2006; Delatorre, 2006), e em estudos de encontros 

consoantais finais (Eckman, 1987; Pereira, 1994).�

Segundo Delatorre & Koerich (2007), já é um fato conhecido e atestado por professores 

no campo de ensino de língua inglesa que aprendizes brasileiros de inglês têm tendência a 

inserir uma vogal extra em três diferentes situações: (a) antes do /s/ em um encontro 
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consonantal; (b) entre as duas consoantes nos encontros consonantais de palavras terminando 

no morfema final ed; e (c) seguindo consoantes finais.  

Outra motivação para esta pesquisa advém do questionamento de que se aprendizes que 

tenham adquirido mais de uma língua, e que estejam em processo de aquisição do inglês 

como L3 também se utilizariam da paragoge como estratégia de reparação. Isso permite que 

se analisem as línguas previamente aprendidas como responsáveis ou não pelo emprego de 

determinadas estratégias. Dessa forma, esta pesquisa também contemplará aprendizes de 

inglês como L3. 

O objetivo deste trabalho é replicar parte de pesquisa feita por Ferreira (2007) e analisar 

a produção oral do inglês como L2 ou L3 por alunos brasileiros, no tocante a ocorrência do 

fenômeno conhecido por paragoge. Para verificação da ocorrência ou não da paragoge e 

posterior identificação dos ambientes onde ela é produzida, o foco deste estudo é perceber se 

há contextos fonológicos que favorecem a ocorrência da paragoge em coda consonantal, e 

quais são estes contextos relacionados às línguas previamente adquiridas. 

Dessa forma, a presente pesquisa pretende descrever e analisar a produção de sílabas 

terminadas em CVC oclusivas finais existentes na língua inglesa por aprendizes brasileiros 

divididos em dois grupos distintos conforme as suas línguas anteriormente aprendidas 

divididos assim: grupo monolíngue, composto de dez falantes do PB como L1 e aprendizes 

do inglês como L2; e o grupo bilíngue, também composto de dez falantes do PB e do alemão 

como L1 e L2 e aprendizes de inglês como L3.  

Iremos nos utilizar da sílaba CVC final no inglês, pois tal molde silábico é existente no 

PB e no alemão. Este tipo de sílaba representa um obstáculo a ser transposto pelo grupo 

monolíngue, já que existe em inglês uma variedade maior de consoantes que podem ocupar a 

posição da coda silábica, enquanto que em PB, esta posição poder ser ocupada por um 

número restrito de segmentos. Já no alemão, terminações com codas consonantais variadas 

são comuns, o que deixaria o grupo bilíngue menos propenso a executar a paragoge como 
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reparação silábica, realizando os sons de consoante oclusiva na produção do inglês sem 

nenhuma inserção de vogal. Porém este grupo, conforme citado em estudos de Yavas (1994), 

teria tendência a de realizar desvozeamento das oclusivas, já que é o que ocorre com a língua 

alemã no que concerne às consoantes oclusivas finais. 

A partir dessas generalizações no que diz respeito às estratégias de reparação silábica, 

espera-se que, a princípio, o grupo monolíngue tenha mais dificuldade que o grupo bilíngue 

em produzir os vocábulos que contém a sequência CVC não permitida no PB sem que se 

produza paragoge; já o grupo bilíngue estaria mais propenso não produzir paragoge, mas a 

desvozear a consoante oclusiva final. Entretanto, no decorrer desta pesquisa, estás hipóteses 

serão corroboradas ou refutadas a partir da análise dos dados obtidos. 

Ao indicar os tipos de codas consonantais que levam o aprendiz a produzir paragoge e 

qual a influência da língua anterior nesse processo, esta pesquisa pretende ajudar professores 

a aplicar medidas pedagógicas para a promoção de melhorias na pronúncia de seus alunos 

quando deparados com sequências finais em CVC cuja coda é oclusiva. Também se espera 

que esta pesquisa venha a contribuir às investigações no campo da paragoge em geral.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O capítulo 2 apresenta a revisão da 

literatura e descreve a sílaba na teoria fonológica segundo Selkirk (1982). Então há uma breve 

descrição das estruturas silábicas das três línguas neste estudo: do PB, do inglês e do alemão, 

com especial ênfase às características das consoantes oclusivas e à paragoge, e há a revisão 

dos mais recentes estudos quanto às oclusivas finais. Este capítulo também traz o conceito das 

mais importantes variáveis nesta pesquisa, como o ambiente fonológico e a influência da 

língua anterior. Passa-se então a tratar da área de pesquisa emergente denominada L3, que diz 

respeito, em geral, à aquisição/aprendizagem de línguas além da segunda e o que diferencia as 

aprendizagens de uma e de mais de uma língua estrangeira. O capítulo 3 apresenta a 

metodologia, as hipóteses testadas, o material, os participantes, e os procedimentos adotados 

para coletar e analisar os dados. O capítulo 4 mostra e discute os resultados de acordo com as 
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hipóteses testadas e relacionando-as aos estudos revisados no capítulo 2. Finalmente, o 

capítulo 5 apresenta as conclusões e notas finais sobre as implicações pedagógicas e teóricas, 

bem como a limitações da presente pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 A sílaba 

 

 
Ainda que qualquer falante esteja apto a identificar uma sílaba, segundo Ladefoged 

(1996) é muito difícil defini-la. Definir sílaba é uma das tarefas mais complexas do ponto de 

vista fonético e não há acordo entre os foneticistas quanto à sua conceituação. É certo, porém, 

que a sílaba é uma unidade temporal de produção de fala, sujeita à influência do ritmo e da 

velocidade de enunciação que podem interferir na duração dos segmentos que a compõem, 

bem como propiciar a ocorrência de processos de redução que podem cancelar elementos. 

Certo, também, é que há uma sílaba fonológica, cuja estrutura pode não corresponder 

diretamente à sílaba fonética em virtude da operação de regras alofônicas, que podem vir a 

desencadear procedimentos de ressilabação. No entanto, é na camada fonética que estão 

presentes as pistas que levam o aprendiz de uma L2 a realizar, inconscientemente, suas 

análises e que podem justificar sua escolha por uma dada constituição silábica em detrimento 

de outra. 

A sílaba, como unidade fonotática, é constituída por um ou mais segmentos, 

compreendendo um núcleo obrigatório de natureza vocálica e margens opcionais 

consonânticas, isto é, ataque e coda. 

A contagem do número de sílabas em qualquer língua não se revela uma tarefa 

complexa, visto que cada vogal coincide com uma sílaba. O problema maior reside em 

determinar as fronteiras silábicas, por dois motivos. Em primeiro lugar, o número de 

segmentos admissíveis nas margens, esquerda (onset) ou direita (coda), varia de língua para 

língua; além disso, ainda que duas línguas admitam o mesmo número de segmentos nas 

margens, a natureza e a sequenciação de tais segmentos pode divergir. 
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Para a Teoria Métrica a sílaba apresenta onset e rima, e mais tarde dividida em núcleo e 

coda. A estrutura silábica é frequentemente representada pelo seguinte diagrama: 

Figura 1 – Modelo silábico de Selkirk (1982) 

 

Ainda tratando da definição de sílaba, Gussmann (2002) apresenta exemplos onde a 

sílaba se constitui exclusivamente de vogal, como em err, ou oar e awe, o que sugere ser a 

vogal o núcleo da sílaba, portanto elemento indispensável para a construção silábica. Em 

exemplos como bay ou low, vê-se a presença de um som consonantal precedendo o núcleo, 

ocupando a posição e função de ataque da sílaba. O autor então apresenta a proposta de 

independência entre o nível segmental e o nível silábico, afirmando que as sílabas não podem 

ser apenas projeções de sons, proposta também de Levelt (1989). O nível da estrutura pode ou 

não conter elementos em onset e coda, e os parâmetros de cada língua vão definir que tipo de 

elemento pode preenchê-los. A posição de núcleo (N) na estrutura silábica é obrigatória e 

geralmente é preenchida por um segmento vocálico, havendo possibilidade de ser ocupado 

por uma soante (como a palavra button no inglês).  

Fonologicamnte, o papel da sílaba na produção e percepção de fala já foi, segundo 

Koerich (2002, p. 14) estabelecido, desafiado, negligenciado e reestabelecido no domínio de 

diferentes modelos fonológicos, oferecendo um número de propostas alternativas. Na 

perspectiva estruturalista dos trabalhos clássicos de Saussure (1915) e Bloomfield (1933) a 

sílaba foi definida em termos de traços dos seus constituintes: grau de abertura e sonoridade, 

respectivamente, o que foi observado por Hooper (1976) como sendo classificações similares. 

O foco potencial da análise fonológica era o fonema, no entanto os estruturalistas não 

  σ       sílaba 

(O)     onset 

R        rima 

N        núcleo 

(C)      coda 
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desenvolveram uma técnica para a interpretação silábica como fizeram com segmentos 

isolados, dessa forma o conceito foi recapturado pela fonologia gerativa, com a expressão das 

definições elaboradas em termos de restrição de sequências como é visto em Hooper (1976) e 

Selkirk (1982). 

Para Bybee (2001) e Pierrehumbert (2003), na Fonologia de Uso e no Modelo de 

Exemplares, a sílaba, assim como os segmentos, os tons, o pé métrico, são unidades 

emergentes de gestos articulatórios. São categorias representadas no léxico mental em dois 

níveis, um nível discreto e um nível paramétrico. As frequências de tipo e de ocorrência vão 

definir a robustez das sílabas em determinada língua. Sendo assim, dentro desse pressuposto 

teórico, a sílaba é uma categoria fonológica, um construto mental que se caracteriza pela 

coordenação de gestos articulatórios. Não obstante a dificuldade na definição, fato que 

apresentamos até então, a sílaba está no conhecimento inconsciente que o falante tem de sua 

L1. E como os parâmetros de constituição silábica são diferentes entre as línguas, a estrutura 

da sílaba da L1 deve exercer alguma influência no processo de aquisição de uma L2. 

De acordo com Hooper (1976), há uma preferência universal por sílabas simples, 

especificamente sílabas com consoante-vogal (CV), segundo estes autores, isto se dá por 

conta do "Princípio de Maximização do Onset”. Tal princípio evita sílabas iniciadas por 

vogais, fazendo, consequentemente, a CV a mais frequente estrutura encontrada nas línguas 

do mundo, uma vez que todas as línguas permitem este tipo de sílaba e, em muitas, este é o 

único tipo permitido.  

Segundo Laver (1994), a vogal (V), a consoante-vogal, a vogal-consoante (VC) e a 

consoante-vogal-consoante (CVC) são os tipos mais comuns de sílabas encontrados entre as 

línguas, e Hammond (1999) observa que língua alguma tem o segmento VC como estrutura 

obrigatória. 

A seguir faremos um esboço das noções de constituição silábica características das três 

línguas em destaque neste trabalho: o português, o alemão e o inglês. 
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2.1.1 A sílaba em Português Brasileiro 

 

 O padrão silábico do PB, como citado no capítulo introdutório, impõe algumas 

restrições quanto ao número e a combinação de segmentos permitidos tanto no onset quanto 

na coda silábica. As características silábicas do PB podem ser descritas através do molde 

apresentado por Silva (1999) representado a seguir: 

 

(C) (C) V (V’) (C) (C) 

 

Os sons consonantais são representados por C, os vocálicos por V, e os glides por V’, 

sendo opcionais todos os que estão entre parênteses. Este molde também mostra que são 

permitidos até dois segmentos no onset da sílaba, o núcleo pode ser formado por dois 

segmentos (uma vogal e um glide) e a coda também permite dois segmentos, embora este 

último caso ocorra em poucos casos. 

 
V a  

VC ar 

VCC inspeção  

CV pó  

CVC dar  

CVCC construção 

CCV cru  

CCVC flor 

CCVCC transplante 

VV auto  

CVV rei 

CCVV frei  

CCVVC claustrofobia  

 

 

 

Silva (1999, p. 69) afirma que a posição vocálica é a única a ser obrigatoriamente 

preenchida, e as posições de onset e rima são opcionais. As sílabas constituídas apenas de 

uma vogal podem ocupar as posições inicial, mediana e final em uma palavra, bem como ser 

tônicas, pretônicas e postônicas. O núcleo também pode ser formado por duas vogais, que se 
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realizarão como sequências vogal-glide (ditongo decrescente) ou glide-vogal (ditongo 

crescente). Já as posições periféricas da sílaba – o onset e a coda – fazem restrições quanto 

aos segmentos que as preenchem. O onset da sílaba pode ter até duas consoantes em 

português, tanto em início de palavra quanto em posição mediana. 

Quando o onset é composto por somente uma consoante, esta pode ser qualquer uma do 

inventário consonantal do português. Já os encontros consonantais são mais restritos quanto à 

possibilidade da combinação dos segmentos. Para uma sequência consonantal C1C2, por 

exemplo, a C1 é uma obstruinte (oclusivas e fricativas pré-alveolares) e C2 é uma consoante 

líquida. Segundo Câmara Jr. (1970, p. 25), a consoante tem características diferentes se ocupa 

posição pré-vocálica, intervocálica ou pós-vocálica. No primeiro grupo, a passagem do ar é 

geralmente bloqueada em algum ponto do trato; no segundo, as consoantes são enfraquecidas 

e estão mais sujeitas à alofonia; e por último, nas pós-vocálicas, a abertura da vogal anterior 

se reduz para a produção da consoante. 

Nesta pesquisa, focaremos na posição silábica que nos interessa que é a coda. Talvez a 

característica mais importante do português com relação aos segmentos permitidos em coda é 

que nessa posição poucas são as consoantes permitidas. Câmara Jr. (1970) afirma que a coda 

pode ser constituída das seguintes consoantes: /S/, /r/, /l/, ou pelas semivogais /j/ ou /w/. A 

coda silábica em português pode conter os seguintes elementos: o /r/ que pode se realizar 

como fricativas velar [x], uvular [R] e faríngeo [h], ou como tap [Ρ]; as fricativas alveolares e 

pós-palatais [s], [Σ], [z], e [Ζ]; e no arquifonema /N/, onde a vogal assume a nasalidade e 

comporta-se como sílaba travada, mas a consoante não existe foneticamente. Se a consoante 

nasal é eliminada após a nasalização da vogal e, na maioria dos dialetos no Brasil, a lateral é 

vocalizada, sobram apenas duas consoantes em coda verdadeira no português em sua 

variedade brasileira, o /r/ e o/s/. Em estudos de Mezzomo (2004, p. 149) sobre aquisição do 

português como primeira língua, fica demonstrado que a estrutura (C)VC apresenta certa 
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dificuldade para os falantes do português em desenvolvimento fonológico, visto que não basta 

a criança adquirir o fonema em onset para que seja produzido em coda.  

 

 

2.1.2 A sílaba em alemão 

 

Quanto à aspiração, todo [p], [t] e [k] é aspirado independente se está na sílaba tônica ou 

não. Em alemão as palavras terminam obrigatoriamente com consoantes desvozeadas. Ou 

seja, se uma palavra terminar em [b], [d], [g], será pronunciada com o som de [p], [t] e [k] 

respectivamente. 

Foneticamente, segundo Antonsen (2007, p. 14) podemos dizer que as consoantes  

oclusivas e fricativas do alemão, em final de palavra, são sempre surdas, não tem vozeamento, 

ou seja, são sempre produzidas sem vibração das pregas vocais. É o que chamamos, em outras 

palavras, de ensurdecimento de obstruintes (vozeadas), ocorrente em contexto final de 

palavra. Ocorre a neutralização da oposição entre surdas e sonoras, ocorrendo apenas aquelas. 

Pensemos, por exemplo, em Bund ‘federação’ e bunt ‘colorido’, ambas com a mesma 

pronúncia, [bunt]. Na primeira, apesar de ser [t] a pronúncia da consoante final, no plural o 

fonema volta a ter a realização sonora, pois o contexto em que ele tem realização surda (final 

de palavra) se desfaz: Bun[d]e. Já para o adjetivo, a oclusiva permanece surda, mesmo que o 

contexto seguinte seja uma vogal, como no comparativo bun[t]er. Isso nos sugere que, em 

itens como Bun[t] ‘federação’, o fonema em questão é /d/, com realização fonética surda [t]. 

As consoantes do alemão são: 
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/p/ Pein  
/t/ Tau  
/k/ kein  
/f/ fein  
/s/ muss  
/Σ/ Schein 
/l/ lassen   

/b/ Bein  
/d/ dein 
/g/ gut 
/v/ Wein 
/z/ sein 
/x/ Bach, ich 
/r/ rein  
/m/ mein 

/n/ nein 
/Ν/ jung 
/pf/ Pfau 
/ts/ zu 
/h/ Hain 
/j/ já 

  
Uma fórmula para descrever as possíveis estruturas de raízes monossilábicas poderia ser 

segundo Fox (2005, p. 55) o seguinte: 

 

(C)(C)(C)V(C)(C)(C)(C) 

 

Ainda segundo Fox todas as sílabas no alemão devem possuir uma vogal, podendo esta 

ser precedida por três consoantes e seguida por até quatro consoantes (os elementos opcionais 

estão entre parênteses). Algumas possibilidades estão exemplificadas no quadro a seguir: 

 

V Ei  

VC Uhr  

VCC Art  

VCCC Angst  

VCCCC Ernst 

CV Kuh  

CVC Buch  

CVCC Wolf  

CVCCC Dunst  

CVCCCC Herbst 

CCV Schnee  

CCVC Stein  

CCVCC Stern  

CCVCCC Brunst 

CCCV Stroh  

CCCVC Strick  

CCCVCC Strand 

 

Nem todas as estruturas teoricamente possíveis estão exemplificadas aqui, e há 

estruturas ainda mais complexas. As palavras Ernst e Herbst parecem ser as únicas com 

quatro consoantes finais. 
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2.1.3 A sílaba em inglês 

 

O inglês se diferencia do PB e do alemão com relação ao molde silábico no que 

concerne ao número e ao tipo de segmentos permitidos em cada posição. Como afirma 

Hammond (1999, p.54), a sílaba em inglês pode apresentar até três consoantes no onset e 

quatro na coda, sendo assim um molde mais complexo que o do português. 

 

(C) (C) (C) V (C) (C) (C) (C) 

 

Existem também codas compostas por três – prompt e against - ou quatro consoantes – 

glimpsed e texts (Ferreira, 2007). As sequências consonantais com quatro segmentos em coda 

geralmente são vocábulos com flexões de plural ou morfemas do passado, que apresentam o 

traço coronal como ponto de articulação em comum. De acordo com Jackson (1980), algumas 

sequências consonantais de quatro segmentos podem ser as seguintes: /lkts/, /mpst/, /mpts/. 

/ksts/, /lfΤs/, /ksΤs/ e /ntΤs/. Algumas das sequências estão exemplificadas abaixo: 

 

V a 

VC hi 

VCC art 

CV be 

CVC cat 

CCVC spin 

CCVCC spark 

CCCVC strip 

CCCVCC strict 

CCCVCCC prompt 

CCCVCCCC glimpsed 

 

A coda silábica simples pode ser ocupada por qualquer consoante da língua exceto a 

fricativa /h/. Essa maior possibilidade já é motivo suficiente para que brasileiros que 

aprendem inglês como L2 apresentem dificuldades em produzir certos tipos de coda. As 

sequências de duas consoantes apresentam algumas restrições quanto à combinação dos 

segmentos. 
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2.1.4 Características das consoantes oclusivas 

 

Consoantes oclusivas são o tipo de consoante definida em relação ao seu modo de 

articulação. São consoantes, também designadas momentâneas,  produzidas com uma 

obstrução completa à passagem do ar expelido pelos pulmões provocados pelo contacto entre 

dois órgãos articuladores no trato vocal. A obstrução é momentânea, provocando um 

momento de pressão do ar na cavidade anterior. Quando a constrição é relaxada, o fluxo de ar 

sai bruscamente acompanhado de uma explosão.  

Quanto à nasalidade (levantamento ou abaixamento do véu palatino fechando ou 

abrindo a cavidade nasal à passagem do ar), as consoantes oclusivas, em português, podem 

dividir-se em: 

• Nasais - [m], [n], [ñ] 

• Orais - [p], [t], [k], [b], [d], [g] 

Quanto ao vozeamento (abertura ou fechamento das cordas vocais) as oclusivas 

dividem-se em: 

• Vozeadas - [b], [m], [d], [n], [ñ], e [g]; 

• Não-vozeadas - [p], [t], [k] . 

Algumas consoantes são produzidas com o bloqueio total da passagem do ar em algum 

ponto do trato vocal, outras ocorrem somente pelo estreitamento deste, e ainda outras 

envolvem a cavidade nasal como um transmissor de energia acústica. As consoantes oclusivas 

estão no primeiro grupo, e são compostas pelos sons /p b t d k g/ existentes tanto em inglês 

como no português e alemão. 

As oclusivas têm como característica articulatória o bloqueio momentâneo da passagem 

do ar em um dos três pontos da cavidade oral. As oclusões escolhidas para este trabalho são a 

bilabial [p,b], a alveolar [t,d] e a velar [k,g]. As características acústicas das oclusivas 
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dependem das suas posições na sílaba. São classificadas como sonoras [b, d, g] e surda [p, t, 

k]. 

No inglês, a soltura da oclusiva pode ser seguida de aspiração, se for uma consoante 

surda. Essa aspiração consiste em um ruído resultante da passagem do ar pelas pregas vocais 

parcialmente fechadas. Isso explica a ausência de aspiração em consoantes sonoras, pois as 

pregas vocais para estas devem estar vibrando. É relevante ressaltar que se espera a ausência 

da aspiração após oclusivas surdas em dados dos brasileiros produzindo vocábulos da língua 

inglesa.  

As etapas da oclusiva em final de sílaba apresentam características diferentes às da que 

acontece em início de sílaba. Primeiramente, não há aspiração depois da soltura dos 

articuladores, como acontece em palavras iniciadas por oclusiva surda em inglês. Em segundo 

lugar, não se mede VOT1 da consoante oclusiva em final de sílaba. A principal característica 

das oclusivas nessa posição silábica é a soltura (burst) ou não dos articuladores, e, portanto a 

presença ou ausência da explosão. Por isso, o burst não pode ser tomado como ferramenta 

incondicional para a descrição desses sons na sílaba CVC.  

Carlisle (1994) discute estudo feito com alunos cuja língua materna é o espanhol, que 

estão aprendendo inglês, e vê na estrutura silábica um atributo para a ocorrência de paragoge. 

O autor classifica as sílabas CV como sendo menos marcadas universalmente, o que implica 

atribuir-lhe uma condição de sílaba de mais fácil assimilação pelos alunos. Esta estrutura é 

encontrada em todas as línguas, e ainda é capaz de compor a única representação silábica de 

alguns idiomas. No tocante à língua portuguesa, pode-se dizer que CV é a estrutura silábica 

predominante. Ao investigar a influência da L1 sobre a pronúncia na L2 (inglês), nos 

deparamos com pronúncias que variam desde o efeito da forma escrita e o ensurdecimento de 

consoantes finais até a aparição da paragoge, formando assim uma nova sílaba na palavra. 

Quanto da influência da L2 sobre a pronúncia da L3 (inglês), o mesmo acontece. 

                                                 
1 VOT do inglês Vowel Onset Time é o tempo do burst para a vogal. 
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Em Eckman (1981), a produção oral da palavra pig por cantoneses permite perceber o 

recurso de ensurdecimento de /g/, tornando-o em /k/ uma vez que a língua em questão não 

apresenta plosivas vozeadas em ambiente final de palavras. Isto faz com que ao usar a L2, os 

falantes de cantonês produzam apenas plosivas não-vozeadas em posição final, pelo menos 

em estágios iniciais de aprendizagem da língua inglesa enquanto L2. 

 

2.1.5 A produção de codas consonantais em inglês 

 

Nas últimas décadas, muitos estudos foram feitos no Brasil investigando a produção de 

consoantes finais e encontros consonantais por aprendizes brasileiros de L2. Quanto às 

consoantes finais, Baptista e Silva Filho (1997), Koerich (2002), Silveira (2004), Delatorre 

(2006) e Ferreira (2005) investigaram a produção de epêntese em consoantes finais simples, 

enquanto Kluge (2004) investigou a produção de nasais finais e Bettoni-Techio (2005) e 

Martins (2005) alveolares plosivas surdas e sonoras.  

Quanto aos encontros consonantais finais, Pereira (1994) estudou a produção de -ed no 

passado regular do inglês e a produção do -s na terceira pessoa do singular nos verbos do 

presente simples e no plural dos substantivos em inglês, enquanto Alves (2004) e Delatorre 

(2006) estudaram a produção de codas epentéticas formadas pela adição do -ed final à forma 

base dos verbos regulares. 

Em termos gerais, Baptista e Silva Filho (1997), investigando a influência da marcação 

e seguindo o contexto fonológico da produção de consoantes finais no inglês, descobriram 

que seu grupo de quatro aprendizes iniciantes e dois estudantes de inglês como graduação 

produziram uma taxa baixa de epêntese (15.2%) em consoantes finais. Koerich (2002), em 

seu estudo sobre a percepção e produção de epêntese, encontrou uma taxa mais elevada 

(44.55%) em seus vinte estudantes iniciantes de inglês na graduação. Delatorre (2006), 

investigando a produção de epêntese em encontros consoantais com /σ/, e codas formadas 
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pelo sufixo -ed, e consoantes finais em seis participantes com nível avançado de inglês – 

professores de inglês, encontrou uma taxa mais baixa de produção de epêntese após 

consoantes únicas (7.05%). 

Com relação à produção das nasais finais do inglês, Baptista e Silva Filho (1997) 

mencionam que brasileiros usam as estratégias de transferência das características das nasais 

finais à vogal precedente com apagamento desta consoante nasal ou aplicaram uma estratégia 

de adicionar uma vogal epentética para lidar com tais codas consonantais. Kluge (2004), 

descobriu que seus vinte participantes pré-intermediários pronunciavam inadequandamente 

38,66% das nasais finais /m, n/. Em relação às estratégias de reparação, a pesquisadora 

descobriu que 91,96% dos casos de desvio de pronúncia consistiam no apagamento da nasal 

final utilizando vogais nasalizadas e os casos em que esta estratégia não era empregada, havia 

apenas o pagamento da nasal, somando-se 8,75% dos casos. A epêntese ocorreu em somente 

0,18% das vezes. 

Martins (2005) realizou sua pesquisa sobre a produção de sentenças com adjetivos 

monossilábicos com coda final em oclusiva alveolar surda e sonora, seguidos por substantivos 

também monossilábicos em sua maioria, com diferentes segmentos iniciais. A pesquisa 

contou com dez informantes de nível intermediário de inglês mostrou uma taxa baixa de 

epêntese (12,13%). Ferreira (2007), cujo corpus da pesquisa serviu de modelo para a atual 

pesquisa que realizamos, analisou a produção de doze falantes contrastando palavras CVC e 

CVCV como pet e petty, enfatizando as oclusivas finais, e chegou a um resultado de uma taxa 

baixa de epêntese (7%). 

Em suma, a inserção da epêntese é a estratégia mais frequentemente utilizada por alunos 

falantes de PB para lidar com consoantes únicas, segundo (Baptista &Silva Filho; Koerich, 

2002; Silveira, 2004; Delatorre, 2006) e encontros consonantais (Pereira, 1994; Alves, 2004) 

apesar da baixa taxa de produção de epêntese depois de oclusivas alveolares (Bettoni-Techio, 

2005) e nasais (Kluge, 2004) as quais são afetadas pela palatalização, assimilação, aspiração e 
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apagamento respectivamente. Mais estudos teóricos irão corroboram com tal afirmação em 

nosso texto. 

 

2.1.6 A paragoge 

 

A epêntese se trata do desenvolvimento de fonema(s) no meio de uma palavra, enquanto 

a epítese ou paragoge é a adição de um fonema ou sílaba no fim de uma palavra. A maior 

parte dos textos consultados para esta pesquisa está escrito em língua inglesa, textos esses em 

que há uma uniformidade no uso da palavra epenthesis, mesmo se tratando de processos em 

que há paragoge ou epítese. 

Young-Scholten e Archibald (2000) desenvolveram um capítulo em que relataram uma 

série de problemas relacionados a como os aprendizes de uma língua adquirem a estrutura 

silábica de uma segunda língua. Segundo estes autores, não se trata apenas da habilidade, ou 

falta dela, de produzir segmentos individuais que resulta num acento em L2; um aprendiz da 

L2 deve ser capaz de combinar segmentos nas sequências pedidas na língua-alvo.  

Para as crianças que desenvolvem a L1 mais cedo que o normal, a paragoge é mais 

frequente. Young-Scholten e Archibald (p.71, 2000) citam uma pesquisa de Stoel-Gamon e 

Dale em que os pesquisadores se utilizaram de doze “early talkers” e descobriram que eles já 

tinham um grande inventório fonético e léxico e que as estratégias de modificação silábicas 

apresentadas por estas rianças consistiam em mais de 30% de epênteses finais – paragoges. Já 

em crianças mais velhas (por volta da idade de cinco anos), segundo pesquisa de Newport 

(1990) a tendência é que a idade está em proporção inversa à tendência de que elas omitam 

informações de representações, por isso crianças dessa idade diagnosticadas com problemas 

de não-habilidade fonológica raramente se utilizam de paragoge, preferindo redução de em 

encontros consonantais e apagamento de consoantes únicas. A paragoge, então, segundo 
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conclusões de Young-Scholten e Archibald (2000) para esta pesquisa, é sinal de maturação do 

aprendizado do indivíduo. 

 Apesar de não ser de origem do PB, nesta podemos encontrar no Brasil empréstimos 

gramaticais e acrônimos comuns, em que pode-se notar a inserção do [i] característico da 

paragoge, como, por exemplo, em: PUC[i], hot[i]dog[i], pet[i] shop[i]. Tipicamente, 

aprendizes brasileiros iniciantes inserem [i] em palavras em inglês que terminam em sons 

obstruintes. A paragoge do [i] pode ser considerada um processo não apenas de maturação, 

como citamos, mas de transferência, pois este fenômeno também ocorre no no PB. 

Uma das primeiras pesquisas realizadas sobre paragoge no Brasil, usando tal 

terminologia, é a de Major, publicada em 1986, onde o pesquisador objetivava saber o grau de 

acento estrangeiro de aprendizes falantes do PB. Major (p. 55, 1986), afirma que aprendizes 

brasileiros de inglês com o tempo reparam que a paragoge do [i] denota um acento muito forte 

e, tendem a suprimir essa tendência fazendo uma substituição do [i] para o [e] ou [ə] o que 

seria marca de um processo de desenvolvimento (maturação), já que tal procedimento não 

ocorre no PB, mas ocorre na aquisição do inglês. 

Em sua pesquisa para saber se a paragoge era de desenvolvimento [ə] ou transferência [i], 

Major (1986) analisou a fala de 53 falantes nativos do PB (dos níveis intermediário a 

avançado em inglês) e concluiu que grande parte da paragoge cometida por nativos do PB era 

desenvolvimento e que tal erro se estendia por mais tempo que os erros de transferência, que 

cessavam assim que o falante melhorava seu acento e assim que a linguagem se tornava mais 

formal. 

Assim, fizemos nossa escolha para a investigação dos ambientes em que favoreçam o uso 

da paragoge, casos de consoantes únicas, oclusivas, cujo ambiente fonético pós sua realização 

é um segmento oclusivo bilabial [please]. 
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2.2 Quadro teórico 

 

Ao longo das últimas décadas, um dos assuntos que mais mereceu a atenção de 

linguistas é a questão da estocagem das palavras no léxico mental dos falantes. Diferentes 

teorias foram propostas no sentido de entender como a mente humana categoriza, armazena e 

acessa informações linguísticas como as de Pinker, 1991; Bybee, 2001; Pierrehumbert, 2000. 

A diferença mais proeminente entre tais abordagens vistas reside no papel que cada uma 

delas confere ao léxico. De um lado, encontramos propostas, como a Teoria de Palavras e 

Regras (Pinker, 1991), que defendem a existência de regras abstratas a partir das quais 

palavras e sentenças são formadas. Nesse tipo de modelo, o papel do léxico é relativamente 

reduzido, porque se propõe a armazenagem de radicais e afixos e, a partir da aplicação de 

regras abstratas, palavras e sentenças são formadas. Palavras inteiras são armazenadas apenas 

se forem irregulares e, portanto, não dedutíveis a partir de regras. Por outro lado, existem 

propostas, como o Modelo de Redes e a Teoria dos Exemplares, que conferem papel crucial 

ao léxico, visto que todas as palavras, inclusive as regulares e morfologicamente complexas, 

podem ser estocadas e, além disso, existe, também, a possibilidade de armazenagem de 

fatores pragmáticos e sociais associados aos itens léxicos. Portanto, sob o ponto de vista 

macroestrutural, poderíamos afirmar que as teorias de estocagem de informações linguísticas 

diferem, primordialmente, em sua forma de conceber o léxico mental. 

Dentro desse contexto, esta pesquisa faz opção clara por teorias que conferem ao léxico, 

e não apenas à fonologia, papel imprescindível nas representações linguísticas, como o 

Modelo de Redes e a Teoria dos Exemplares (Pierrehumbert, 2000). Os principais motivos 

que sedimentam essa escolha são: 

1) A experiência afeta a forma como o conhecimento humano é categorizado (Bybee, 2001), 

por isso a frequência de uso da língua no cotidiano interfere na representação mental de 

informações linguísticas; 
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2) A habilidade linguística é parte da cognição humana e não apresenta um módulo 

diferenciado na mente, portanto informações linguísticas são processadas da mesma forma 

que outros tipos de conhecimento (Bybee, 2001); 

3) O cérebro humano é capaz de armazenar múltiplas informações sobre objetos 

reconhecíveis, por isso palavras e padrões regulares e irregulares podem ser estocados no 

léxico mental (Pierrehumbert, 2000; Johnson, 1997). 

Partindo-se desses pressupostos, o objetivo deste subitem é apresentar uma revisão 

sobre alguns modelos de léxico já propostos na literatura linguística. Como nosso trabalho 

tem um objeto de estudo específico (a ocorrência ou não de paragoge nas sequências CVC por 

aprendizes bilíngues falantes de português e alemão e aprendizes de inglês), faremos também 

uma breve análise das teorias de estocagem lexical mencionadas acima, tentando entender 

como cada uma delas contribuiria de alguma forma na análise das variações na produção dos 

grupos de participantes.  

 

2.1.1 Teoria de Palavras e Regras  

 

A cognição e o léxico teriam seu papel na hora de estruturar oralmente uma língua 

segundo Pinker (2000), pois o sistema psicológico contém dois mecanismos cognitivos. O 

primeiro, obedecendo ao princípio da arbitrariedade, é dotado de um léxico que armazena as 

palavras com informações sobre a representação simbólica do significado, do som e da 

categoria gramatical, ou seja, como num dicionário, uma sequência de letras funcionaria como 

um rótulo na memória para fazer lembrar a pronúncia de uma palavra, o conceito que se tem 

dessa sequência na enciclopédia mental, e a categoria gramatical da palavra. O segundo 

mecanismo combinar as palavras entre si para representar um número ilimitado de sentenças, 

representando pensamentos, ideias, sentimentos, através das regras gramaticais da língua. As 

regras são produtivas, simbólicas e combinatórias, pois especificam uma cadeia não de 
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palavras reais, mas de tipos de palavras, isto é, de símbolos abstratos, como substantivo, 

verbo ou adjetivo, que se combinam para formar as sentenças. O autor defende a ideia de que 

a linguagem humana funciona a partir da memorização de palavras e da aplicação de regras 

para combinação das palavras em sintagmas e sentenças. 

Em sua defesa da Teoria de Palavras e Regras, Pinker constrói um diagrama que 

representa os módulos mentais das unidades linguísticas que materializam as ideias. Um dos 

módulos armazena as palavras, o léxico mental, outro contém as regras para a formação de 

palavras, a morfologia, um terceiro abriga as regras para combinar as palavras e formar 

sentenças, a sintaxe. Esses três módulos, numa interface com a mente através do módulo da 

semântica, executam o produto para a fala que, antes do resultado final, passa pelo módulo 

que contém as regras de pronúncia, a fonologia. 

 

2.2.2 Modelo de Redes e Exemplares   

 

Este modelo é advindo da psicologia como um modelo de similaridade e classificação. 

O modelo de exemplares estendeu-se para a linguística, primeiramente na área da percepção. 

Pierrehumbert (2000) estende o modelo para a produção dos sons da fala, e analisa as 

consequências da ligação produção-percepção, e propõe um modelo formal para a fonologia 

de uso proposta por Bybee (2001). 

Segundo Pierrehumbert (2000), as línguas se distinguem por finos detalhes fonéticos e 

essas pequenas diferenças fazem parte do conhecimento implícito do falante, que é capaz de 

compreender e produzir novas palavras, avaliar a boa formação de neologismos, e assimilar 

empréstimos linguísticos, tudo, com padrões sonoros de falantes nativos. 

A aquisição de detalhes fonéticos requer a habilidade de formar generalizações 

estatísticas sobre as restrições fonotáticas. Ao invés de categorias fonéticas universais, deve-
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se pensar em recursos fonéticos universais. Esses recursos fonéticos são gradientes, e são 

organizados e explorados pelas línguas em seus inventários lexicais. 

Essa nova forma de conceber as línguas e a aquisição de linguagem, segundo 

Pierrehumbert (2000), requer uma teoria que trate os detalhes fonéticos como recursos 

explorados pelas línguas para composição de seus inventários léxicos, sobre os quais 

generalizações são feitas para composição da gramática fonológica. A autora vai buscar, 

então, no modelo de exemplares, uma forma de tratar a linguagem. 

Nesse modelo de exemplares, uma categoria se define em uma densidade de 

distribuição no nível paramétrico, e um sistema de categorias define uma série de tais 

distribuições, que se organizam num sistema que inclui não somente os segmentos, mas 

também outros tipos de entidades da gramática fonológica, como os tons, as sílabas e o pé 

métrico. O aprendizado fonético de uma língua deve ser extremamente detalhado, pois os 

limites categóricos devem ser percebidos para a precisão da produção do sotaque nativo. 

As categorias são representadas na memória individualmente dentro de uma nuvem de 

ocorrências, organizada em um mapa cognitivo, com níveis múltiplos de representação. Esse 

mapa parece se formar a partir de três processos. Em primeiro lugar, a complexidade dos 

padrões fonéticos, com os inúmeros detalhes específicos da língua, tanto no nível fonológico 

quanto no prosódico, deve ser adquirida de forma estatística a partir do sinal de fala. Em 

segundo lugar, a aquisição é acompanhada por dois tipos de feedback: o da comunidade a 

qual o indivíduo pertence, e o da gramática fonológica interna. O terceiro processo é a 

convergência dos níveis de representação no sistema fonológico. 

Bybee (2001) acredita que a partir do estímulo recebido, os falantes armazenam 

exemplos e os organizam em esquemas a partir de semelhanças com outros exemplos 

armazenados. Segundo ela, a frequência com que as palavras e certos padrões de uma língua 

são usados afeta a natureza da representação mental e, em alguns casos, o formato fonético 
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das palavras. No contexto fonológico, a frequência de uso tem, portanto, um impacto na 

estrutura fonológica. 

A experiência afeta a representação e o uso, tanto na produção quanto na percepção, 

afeta a representação na memória. Assim, palavras de alta frequência de uso são mais 

facilmente acessadas, são palavras que comumente usamos. Já, palavras de baixa frequência 

são mais dificilmente acessadas e podem ter uma representação tão fraca que chegam a ser 

esquecidas. Bybee enfatiza, assim, a importância da repetição na língua. Segundo ela, é pela 

repetição que o léxico ganha força, formando representações facilmente acessadas pelos 

falantes, como os cumprimentos, que se tornam respostas automáticas, como se fossem parte 

de um ritual. Bybee argumenta que esta força da repetição também afeta estruturas 

fonológicas, fazendo com que a produção de palavras de alta frequência de uso se torne 

automática.  

Outro efeito da frequência de uso é determinar a produtividade com que um padrão é 

aplicado a formas novas. Ela sugere que a produtividade de um padrão seja altamente 

determinado por sua type frequency (frequência de registro em um dicionário). Assim, quanto 

maior o número de exemplos deste padrão em um esquema, mais forte ele é e mais disponível 

ele se encontra para a aplicação em novos itens. Esta frequência é, portanto, relevante para 

determinar a força de padrões fonológicos, como os padrões acentuais. Alguns estudos 

mostram que o julgamento dos falantes em relação à aceitabilidade de itens inventados com 

padrões fonotáticos existentes e não-existentes é baseado na distribuição destes padrões no 

léxico. Padrões com alta frequência de uso são considerados mais aceitáveis pelos falantes 

que padrões com baixa frequência de uso. 

Apesar de Bybee ter aplicado suas ideias apenas ao armazenamento de estruturas da L1, 

pode-se facilmente adaptar esta teoria à L2, considerando-se o input recebido da L2 e até 

mesmo da L1.  
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Para Bybee, as línguas mudam de acordo com preferências. Os falantes tendem a 

afrouxar a pronúncia de consoantes em coda, fazendo-as, com o tempo, desaparecer. Bybee 

(2001) afirma que o local mais suscetível a modificações de consoantes em processos 

fonológicos ou mudança de som é o final de sílaba. Pode-se dizer que nunca uma consoante 

será produzida da mesma forma em início e final de sílaba. A hipótese de Bybee sobre as 

unidades sequenciais mínimas da representação fonológica é a constituição de vários 

inventários silábicos, um para onsets, outro para núcleos, outro para codas.  

 No alemão, corroborando com a hipótese de Bybee, as consoantes [b, d, g] ‘tornam-se’ 

[p, t, k], respectivamente, em final de palavra e representam, em início de sílaba, os mesmos 

valores fonéticos que apresentam no português em palavras como [b]ola, [d]ado e [g]ato; em 

final de palavra, no entanto, as mesmas letras devem ser pronunciadas como suas contrapartes 

sem vozeamento como nas palavras do português [p]ato, [t]oco e [k]asa. No inglês, as 

oclusivas, por exemplo, são produzidas com aspiração no início e muitas vezes sem soltura 

completa no final de sílaba. Uma análise de todas as possibilidades de coda na língua revela 

diferenças na produção nessa posição e na posição de onset.  

Em nossa pesquisa procuramos nos utilizar de palavras simples na língua inglesa, já 

antevendo o conhecimento do falante quanto às possibilidades da pronúncia da coda. Assim 

os falantes bilíngues de nossa pesquisa poderiam se utilizar do conhecimento de palavras com 

estruturas similares nas L1 – PB e alemão, aumentando assim a frequência com que modelos 

silábicos fossem percebidos e produzidos. 

Bybee afirma que a formação dos inventários de L1 se faz de forma estatística, por 

efeito de frequência. Adaptando à nossa pesquisa, no grupo bilíngue pesquisado, seria mais 

fácil a articulação correta das estruturas silábicas. Para o grupo monolíngue de nossa pesquisa, 

apesar de existirem modelos parecidos em meio de palavra estes mesmos se articulam já com 

a adição de uma epêntese, como advogado e sua alofonia ad[Ι]vogado, no PB. 
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Diversos trabalhos sobre reestruturação silábica concordam entre si ao afirmarem que a 

epêntese é a estratégia preferida durante aquisição de uma segunda língua. Como a criança, 

durante aquisição de sua L1, dá preferência à eliminação de uma consoante para facilitar um 

encontro consonantal difícil, propõe-se afinal que a epêntese seja um resultado de maturação 

do sistema. Parece que o adulto vê a necessidade de não excluir nada durante a produção de 

uma segunda língua, como se, ao não pronunciar algum elemento, pudesse não ser 

compreendido. 

 

2.2.3 Modelos teóricos em L2  

 

Mais alguns modelos teóricos de L2 propõem que a paragoge é consequência de 

maturação. A proposta de Flege (1995) através do Speech Learning Model (SLM) estabelece 

que L1 e L2 interagem através das categorias fonéticas estabelecidas por alofones de vogais e 

consoantes. Assim, o sotaque perceptível na produção oral da L2, que pode ser identificado, 

por exemplo, pela ocorrência da paragoge, vindo a ser consequência indireta do prévio 

desenvolvimento fonético, e não o resultado da perda da habilidade de aprendizagem da fala. 

Para o SLM, a habilidade de aprender a falar permanece intacta durante todo o período 

de vida e um aprendiz de L2 perceberá a diferença fonética entre um som da L2 e um som 

parecido, mas não idêntico ao da L1, conforme: o estado de desenvolvimento do sistema 

fonológico da L1 no momento em que a aprendizagem da L2 se inicia e a quantidade de 

experiência em L2. Por hipótese, conforme aumenta a idade do aprendiz de L2 sua facilidade 

para perceber as diferenças entre os sons da L2 e aqueles que são parecidos com os da L1 

tende a diminuir, bem como a facilidade para perceber a natureza dos aspectos que são usados 

para distinguir contrastes fonológicos na L2.  
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2.2.3 Modelos teóricos em L3 

 

Mesmo havendo unanimidade entre os pesquisadores acerca do fato de que os estudos 

em aquisição de uma terceira língua área ainda são escassos, a mesma unanimidade não 

acontece quando se trata da terminologia para esta.  

Iniciamos discorrendo um pouco sobre as diferentes terminologias quando se trata da 

aquisição de uma L3, pois um mesmo termo pode ser utilizado em sentidos bem restritos ou 

mais amplos. Bloomfield (1933, p. 56) havia identificado o “verdadeiro bilíngue” como 

aquele que, durante o período fixado para a aquisição da linguagem, entre 0 e 5 anos de idade, 

aprende a falar em duas línguas ao mesmo tempo. Para Vermes e Boutet (1989, p. 66), 

bilinguismo é “a aprendizagem de uma segunda língua ou a aquisição simultânea de duas 

línguas pelas crianças”. Tais excluem, porém, algumas pessoas que possuem competência em 

duas línguas, uma delas não tendo sido aprendida necessariamente na infância, como no caso 

de adultos que migraram para trabalhar em outro país. Para o leigo, bilinguismo normalmente 

significa a capacidade de utilizar duas línguas da mesma maneira, com a mesma competência 

para falar, ler, escrever e compreender.  

Na realidade, porém, isso é muito raro. Pessoas bilíngues normalmente não utilizam 

ambas as línguas com a mesma eficiência, nem as usam para os mesmos fins. Cruz-Ferreira 

(2006, p.26) explica que se ambas as línguas fossem usadas de forma equivalente, não haveria 

a necessidade de duas línguas, pois apenas uma delas seria suficiente para satisfazer todas as 

necessidades comunicativas do indivíduo. Na literatura específica, sugere-se que o termo 

“bilinguismo” pode ser aplicado a duas ou mais línguas, alternando seu uso com o do termo 

“multilinguismo”, e que a área de Aquisição de Segunda Língua também se refere a quaisquer 

outras línguas aprendidas após a segunda. Essa generalização, no entanto, começa a ser 

questionada, no sentido de que o bilinguismo é apenas uma das formas possíveis de 

multilinguismo. 
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Em termos gerais, os conceitos de TLA - third language acquisition e de L3 abrangem 

quaisquer línguas aprendidas após a segunda língua, que pode ser uma terceira, quarta, ou 

posterior. Gass e Selinker (2001, p. 134), cientes de que a área de estudo acerca da aquisição 

de outras línguas além da língua nativa e da segunda língua ultrapassa o escopo da área de 

SLA (Second Language Acquisition), discordam também, no entanto, do uso do termo TLA – 

Third Language Acquisition para referir-se a quaisquer línguas a partir da terceira, alegando 

que este torna privilegiada a posição da terceira língua em relação à quarta, quinta, ou 

subsequentes. Preferem, portanto, utilizar o termo multiple language acquisition. 

Em língua portuguesa, ainda não se inventaram termos como, por exemplo, 

“trilinguismo”, em pesquisas linguísticas. Para tratar de tal fenômeno, estaremos utilizando 

neste trabalho, portanto, o termo ou “aprendizagem /aquisição de terceira língua”. 

Outros dois termos que merecem destaque entre as especificações daqueles utilizados 

neste trabalho são “aquisição” e “aprendizagem”. Muitos são os autores que preferem utilizar 

indiscriminadamente o termo “aquisição” para referir-se a ambos os processos (Ellis, 1985; 

Lightbown & Spada, 1993), já que as distinções entre eles não parecem ser suficientemente 

claras para atestar tal diferenciação.  

Para a execução deste trabalho a situação de aprendizagem é relacionada à L2 pelos 

falantes de PB e L3 para os falantes de alemão e PB, sendo mais adequada do que o termo 

aquisição, que serviria para a língua materna, visto que as variáveis individuais e as condições 

que afetam a aprendizagem podem ser muito mais facilmente isoladas e controladas do que no 

caso da aquisição. Como todas as pesquisas analisadas para a execução deste trabalho foram 

realizadas em ambientes formais de aprendizagem, e pela convicção da autora de que as 

situações nos contextos dados acima promovem realidades de ensino/aprendizagem bastante 

diferenciadas, o termo “aprendizagem” será utilizado preferencialmente ao longo deste texto. 

O termo multilinguismo pode ser compreendido como individual: a capacidade de uma 

pessoa utilizar mais de uma língua no ambiente sócio-comunitário: a coexistência de 
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comunidades linguísticas diferentes numa dada área geográfica. Esta pesquisa trata do 

multilinguismo individual, desenvolvido em situações de aprendizagem formal. 

Explicitada a escolha da terminologia, apresentamos um dos modelos teóricos que 

nortearam nossa pesquisa que é Role-Function Model de autoria de Williams & Hammarberg, 

(1998). Neste caso, a proposta é um modelo de desenvolvimento da terceira língua, ou outra 

posterior, baseado no Modelo de Produção Bilíngue (Bilingual Production Model) de De Bot 

(2000), que por sua vez foi desenvolvido a partir do Modelo de Fala de Levelt (1989) 

(Levelt’s Speaking Model), provavelmente o mais influente na Psicolinguística.  

Embora o Modelo de Levelt trate somente da produção oral de falantes adultos em 

língua materna, De Bot pode estendê-lo para o entendimento da expressão oral em língua 

estrangeira, pois Levelt trata de aspectos específicos da fala, independentemente da língua 

usada.  

De Bot assume que o formulador, um dos três principais componentes do modelo de 

Levelt, exista em número igual ao número de línguas envolvidas no processo, ainda que exista 

apenas um léxico mental para armazenar elementos lexicais das diferentes línguas. A 

conclusão de De Bot é que a distância linguística e o nível de proficiência nas línguas 

envolvidas determinam um processo mais ou menos automatizado e a consequente variação 

na velocidade da produção oral fluente. Para Hammarberg (Williams & Hammarberg, 1998, 

p. 58), a interferência linguística causada pelas línguas previamente aprendidas não é 

distribuída igualmente entre elas, mas é qualitativamente diferente. Apenas a língua à qual foi 

atribuído o papel de fornecedora, em seu caso a segunda língua aprendida, é regularmente 

ativada em paralelo com a língua em estudo, e fornece material para a construção lexical em 

terceira língua aprendida. A língua materna, por sua vez, exerce um papel instrumental, tem 

função metalinguística. O autor sugere que os fatores que determinam qual das línguas 

exercerá o papel de fornecedora das configurações necessárias são: proficiência, tipologia, 
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recenticidade e status. O modelo prevê que, com o passar do tempo, ambos os papéis serão 

assumidos pela própria língua em estudo.  

Em nosso estudo, assume-se que há uma língua entre a(s) anterior(es) que será a 

fornecedora de tais configurações. Em questionário fornecido (Apêndice C) a língua mais 

utilizada pelos participantes no total ainda é o PB. Apenas um dos participantes, utiliza mais o 

alemão, morando em país falante da língua no momento. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

A leitura de sentenças estrategicamente elaboradas é uma metodologia comumente 

usada na coleta de dados. Várias pesquisas que tratam da produção oral da L2 fazem uso do 

recurso da leitura, como acontece em Weinberger (1987) que descobriu que a fala de quatro 

falantes de mandarim apresenta duas vezes mais paragoge do que apagamento durante leitura 

de lista de palavras. O recurso da leitura para coleta de dados vem a ser um estilo bastante 

formal e comumente escolhido por diversos autores por permitir que o corpus da pesquisa 

seja controlado, diferentemente da coleta de dados através da fala espontânea dos 

informantes. Dessa maneira justificamos nossa escolha por um ambiente controlado de 

corpus. 

Neste também capítulo é descrita a metodologia empregada na pesquisa para a análise 

dos dados. O estudo de Ferreira (2007) no qual este trabalho foi baseado, também é descrito 

neste capítulo na seção 3.1. As escolhas metodológicas são apresentadas em seguida. 

Algumas possibilidades de realizações são levantadas a fim de direcionar os principais 

objetivos deste estudo. Após essa etapa, são apresentados alguns dados e as conclusões 

iniciais com relação à produção dos aprendizes do grupo monolíngue e bilíngue aprendizes de 

inglês como L2 ou L3 no que concerne às sequências CVC. Esta pesquisa pretende descrever 

acusticamente dados produzidos pelos dois grupos no que concerne a codas silábicas travadas 

por consoantes oclusivas do inglês e depois comparar os resultados das produções dos dois 

grupos, identificando o uso ou não de paragoge como estratégia de reparação silábica. 
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3.1 Do estudo de Ferreira (2007) 

 

A presente pesquisa tentou reproduzir em alguns moldes a pesquisa que Ferreira fez no ano 

de 2007. O principal objetivo do estudo de Ferreira foi o de investigar se os aprendizes brasileiros 

de inglês fazem a distinção entre os pares de palavras CVC/CVCV palavras monossílabas que 

terminam em consoante oclusiva e sua contraparte formada pela adição do sufixo –y, como em 

pop e poppy. Os participantes de sua pesquisa foram adolescentes de 13 a 17 anos, seis 

participantes do sexo feminino falantes de PB e uma falante nativa de inglês, e os outros seis, do 

sexo masculino, no total de treze participantes. O nível de proficiência dos falantes de PB era de 

inglês intermediário. A falante nativa era estado-unidense, 16 anos de idade. 

Os informantes então foram gravados na leitura de 108 frases divididas em pequenos 

cadernos. Esses cadernos foram numerados de 1 a 3, pois a pesquisa contava com três repetições 

de cada informante. Nas frases havia a inclusão de distratores na proporção de dois para cada 

dado a ser analisado e foi escolhida a frase veículo “Say X, please” por conta de a consoante 

seguinte ser uma oclusiva bilabial surda, pois este som tem a característica de co-articular menos 

com sons adjacentes. As palavras-alvo seguiam os seguintes moldes: C1V1C2 e C1V1C2V2. O 

primeiro grupo era formado por substantivos em que C2 é uma consoante oclusiva. O segundo 

grupo formado por substantivos ou adjetivos formados pelo acréscimo da vogal final [i] às 

palavras do primeiro grupo. Os vocábulos escolhidos foram: pop, poppy, Bob, Bobby, pet, petty, 

dad, daddy, luck, lucky, bug, buggy. Foram escolhidas vogais iguais ou semelhantes para 

anteceder os pares de consoantes surdas/sonoras. 

Depois de submeter os dados à análise acústica, Ferreira descobriu que os informantes 

produziram uma taxa de 7% de ocorrência da epêntese e de 25% de processos como a 

palatalização, africação e aspiração nas palavras CVC. Com relação às palavras CVCV de sua 

pesquisa, verificou que a vogal final não foi realizada em mais de 16% dos casos, contudo quase 

sempre acompanhados de africação, palatalização ou aspiração. Em comparação com os dados da 
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falante nativa, as vogais finais foram quase sempre mais curtas. Em sua conclusão, afirma que os 

brasileiros produzem a diferença entre os vocábulos CVC e CVCV em sua maioria. 

Dos dados de sua pesquisa, utilizamos os mesmos procedimentos quando à leitura das 

cadernetas, mantendo as mesmas frases e a mesma ordem, utilizando apenas os segmentos em 

CVC que terminassem em consoante oclusiva. A forma de análise deu-se acusticamente 

também e os resultados também tentaram verificar a taxa de produção de paragoge. A seguir 

descrevemos como foi realizada a atual pesquisa. 

 

3.2 Perguntas e hipóteses da pesquisa  

 

O principal objetivo deste estudo foi o de comparar grupos distintos de aprendizes 

brasileiros de inglês quanto à produção de paragoge que realizam em sequências CVC. Dentro 

desse mesmo objetivo está a análise das estratégias empregadas pelos aprendizes nos casos 

em que a produção não atinge a forma-alvo. O que já se sabe, através de pesquisas sobre a 

paragoge revisadas no Capítulo 2, é que os aprendizes brasileiros utilizam-se desta para 

conformar o padrão silábico do inglês nos moldes do padrão do PB. 

Primeiramente faz-se necessário estabelecer o que é considerado forma-alvo neste 

trabalho. Após a última oclusiva da sequência CVC há a oclusiva bilabial surda da palavra 

please. Com tal segmento e as consoantes finais, podem ser produzidos os seguintes 

encontros consonantais: 

Sentenças corpus da pesquisa Encontro consonantal 
Say pop, please. p+p 
Say pet, please. t+p 
Say luck, please. k+p 
Say Bob, please. b+p 
Say dad, please. d+p 

Tabela 1: Segmentos consonantais posteriores à sequência CVC. 

Tais encontros detalhados na tabela 1 são realizações da forma-alvo. Entretanto as 

oclusivas orais de final de sílaba em inglês podem sofrer alguns processos alofônicos, a 
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depender do ambiente fonético que, neste caso, é um encontro consonantal. Na sequência 

CVC + C, a primeira característica a ser verificada é a soltura da consoante final do segmento 

monossilábico. Através da soltura, as seguintes alofonias podem ocorrer: 

(a) A oclusiva de final de sílaba pode ser articulada com ou sem soltura (released/unreleased 

em inglês) se estiver precedendo outra oclusiva oral [p] – em please ou silêncio.  

(b) Na sequência CVC, outra possibilidade que pode acontecer, embora somente com 

oclusivas surdas [k], é a glotalização.  

 (c) A terceira possibilidade é a elisão, quando a última consoante da sequência CVC for 

bilabial [p, b].  

 Essas possibilidades são alofonias da forma-alvo e passíveis de acontecer com os dois 

grupos deste trabalho. Assim, sabendo-se o que se considera a forma-alvo, e através das 

perguntas desta pesquisa, podem ser delineadas algumas hipóteses de realizações com relação 

à aplicação dos processos fonológicos: 

 

Pergunta 1: Como é produzida a oclusiva oral em coda silábica – a sequência CVC seguida 

de [p] – pelo grupo monolíngue?  

Hipótese 1.1: O participante do grupo monolíngue pronuncia o som de acordo com a forma-

alvo, sem a ocorrência da paragoge. 

Hipótese 1.2: O participante pode aplicar o processo de palatalização, africação e aspiração, a 

depender do ponto de articulação da oclusiva. Palatalização e africação no caso das alveolares 

[t, d] e aspiração depois das bilabiais [p, b] ou velares [k, g]. 

Hipótese 1.3: O participante faz uso de paragoge após a oclusiva final. 

Pergunta 2: Como é produzida a oclusiva oral em coda silábica – a sequência CVC seguida 

de [p] – pelo grupo bilíngue? 

Hipótese 2.1: O participante do grupo bilíngue pronuncia o som de acordo com a forma-alvo, 

sem a ocorrência da paragoge. 
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Hipótese 2.2: O participante pode aplicar o processo de palatalização ou aspiração, a 

depender do ponto de articulação da oclusiva. Palatalização no caso das alveolares e aspiração 

depois das bilabiais ou velares. 

Hipótese 2.3: O participante faz uso de paragoge após a oclusiva final. 

Hipótese 2.4: O participante desvozea a oclusiva sonora final. 

Pergunta 3: Os participantes do grupo bilíngue produzem menos paragoge que os 

participantes do grupo monolíngue? 

Hipótese 3.1: Os participantes do grupo bilíngue produzem menos paragoge que o grupo 

monolíngue. 

O objetivo deste presente estudo é verificar se estas possibilidades realmente ocorrem e 

com qual frequência, e quais processos, sejam eles fonéticos, fonológicos ou fonotáticos, são 

produzidos pelos dois grupos. 

 
 
3.3 Participantes 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise da fala de dois grupos: o primeiro grupo, 

denominado grupo monolíngue, e o segundo grupo denominado bilíngue.  

 

3.3.1 Grupo monolíngue e bilíngue  

 

O grupo monolíngue, conta com dez alunos brasileiros de ambos os sexos falantes de 

português e estudantes de língua inglesa; suas idades variam de 16 a 26 anos. Nenhum deles 

tem vivência em país de língua inglesa. Não falam outra língua que não o PB.  Os dados sobre 

idade, tempo de estudo, dentre outros foram obtidos através de um questionário que foi 

respondido oralmente antes da gravação das frases nas cadernetas e está reproduzido no 

Apêndice B. 
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Part. Sexo Idade 

Estudou inglês 

primeiramente 

em  

Que idade 

tinha? 

Parou de estudar a 

língua? 

Morou em 

país falante 

de inglês 

SM F 16 2006 13 Não Não 

DJ F 25 2006 22 Não Não 

CS F 16 2007 13 Não Não 

AS F 26 2008 25 Não Não 

MM F 23 2006 21 1 ano Não 

CM M 20 2006 17 Não Não 

DR M 27 2006 24 3 anos Não 

EM F 25 2003 19 4 anos Não 

CT F 17 2007 15 Não Não 

LS F 16 2001 8 2 anos Não 

Tabela 2: Dados dos participantes monolíngues com relação ao aprendizado do inglês como 
L2. 

 

O grupo bilíngue conta com dez alunos brasileiros de ambos os sexos cujas idades 

variam de 15 a 40 anos. Os dados pormenorizados na tabela 2 foram obtidos através de 

questionário feito oralmente para estes participantes. O questionário foi aplicado nos moldes 

do grupo monolíngue, mas adicionaram-se mais questões relacionadas à aquisição da L1 e L2. 

As questões feitas estão disponíveis no Apêndice C. 

Na tabela 3 procurou-se pormenorizar qual língua foi aprendida antes ou se foram 

aprendidas simultaneamente, também que uso fazem da língua alemã na atualidade. Quanto 

ao dialeto dos participantes, todos eles (do grupo bilíngue e monolíngue) provêm do sul do 

Paraná (União da Vitória e Porto Vitória) e norte de Santa Catarina (Porto União) segundo 

dados fornecidos pelos questionários aplicados (Apêndices B e C), então se assegura uma 

homogeneidade dialetal do grupo. 
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Part. Sexo Idade Aprendizagem de L1 e L2 Situações de uso do Alemão 

JB M 35 PB e alemão 
simultaneamente. 

Dá aulas de alemão, lê livros, mas 
nunca viajou para países de língua 
alemã. 

IM F 31 

Alemão em casa com a 
família e PB aprendido em 
convívio social depois dos 
cinco anos. 

Apenas em conversas com 
familiares. 

FB M 34 

Alemão falado em casa 
com a família e PB 
aprendido a partir dos 
quatro anos na escola. 

Dá aulas de alemão, morou sete anos 
na Alemanha e viaja para lá 
periodicamente. 

JT M 28 PB e alemão 
simultaneamente. 

Em conversas com os familiares e 
demais falantes bilíngues da sua 
cidade. 

VB M 31 PB e alemão 
simultaneamente 

Já deu aulas de alemão e viajou duas 
vezes para Alemanha permanecendo 
lá por mais de quatro meses em cada 
uma das vezes. Usa a língua em 
situações familiares também.  

AK F 16 PB e alemão 
simultaneamente 

Morou na Alemanha por dois anos 
quando mais nova, dos oito aos dez 
anos. Usa a língua em eventuais 
conversas familiares e lê bem. 

KC F 37 PB e alemão 
simultaneamente. 

Lê livros e conversa em alemão em 
casa e com outras famílias bilíngues. 

KB F 15 PB e alemão 
simultaneamente. Fala apenas em ambiente familiar. 

IG F 40 PB e alemão 
simultaneamente. 

É professora de alemão e usa a 
língua em família e em conversas 
com outras famílias bilíngues. 

GA M 21 

Alemão falado em casa 
com a família e utilizado 
nos estudos e PB usado na 
interação com os demais 
grupos sociais. 

É professor de alemão. Atualmente 
estuda na Alemanha. 

Tabela 3: Dados dos participantes bilíngues por sexo, idade, ordem das L1 e L2 aprendidas e 
uso da língua alemã. 

 

Os participantes também foram perguntados sobre o tempo de estudo do inglês, quando 

estudaram, e se pararam seus estudos, o que se observa na tabela 4. 
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Part. Idade 

Estudou inglês 

primeiramente 

em  

Que idade 

tinha? 

Parou de estudar a 

língua? 

Morou em país 

falante de 

inglês 

JB 35 1981 7 10 anos Não 

IM 31 2002 24 2 anos Não 

FB 34 1990 15 4 anos Não 

JT 28 1999 24 3 ½ anos Não 

VB 31 2005 27 2 anos Não 

AK 16 2006 13 Não Não 

KC 37 1985 13 3 anos Não 

KB 15 2007 13 Não Não 

IG 40 2006 37 Não Não 

GA 21 1998 10 2 anos Não 

Tabela 4: Dados dos participantes bilíngues com relação ao aprendizado do inglês como L3. 
 

Para esta pesquisa foram pré-selecionados participantes cujo nível de inglês fosse 

intermediário (entre 250 e 300 horas de instrução), pois a pesquisa que deu origem a esta 

(Ferreira, 2007), se utilizava de dados de participantes com este mesmo nível. 

 

3.4 Materiais  

 

Nesta seção descrevemos os materiais utilizados para coletar os dados, que foi uma 

tarefa de leitura de frases-veículo e questionário oral sobre aquisição da L2/L3. 

A preparação do material para a leitura das frases envolveu dois passos. O primeiro foi a 

preparação uma lista dividida em três cadernetas na qual a produção de codas defrontasse o 

próximo segmento de uma oclusiva bilabial surda. A lista com as palavras consta no Apêndice 

A. 

Para que houvesse um maior controle sobre o ambiente em que tais oclusivas 

ocorreriam, optamos nos utilizar de frase-veículo proveniente de uma pesquisa anterior 
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realizada por Ferreira (2007), “Say something, please”. Também nos utilizamos da cartela de 

frases elaborada pela pesquisadora, especialmente daquelas em que encontramos ambientes 

propícios CVC, já que a pesquisadora se utilizou de sons oclusivos em coda. Para as 

sequências monossilábicas em inglês terminadas em coda oclusiva, os contextos fonológicos 

analisados foram /p, t, k, b, d, g/ que ocorreriam antes do próximo segmento /p/. Cada 

contexto fonológico aparece três vezes com as mesmas palavras, sendo que a ordem de 

aparição das mesmas em cada uma das três cadernetas é alterada. 

Foram gravadas 36 frases, 6 com as palavras-alvo e 30 com palavras distratoras2. Ao 

todo, somaram-se 2160 frases. 

 

Número de frases Nº de cadernetas Total 
36 3 108 
Número de frases 
lidas pelo grupo 
monolíngue 

Nº de cadernetas Total 

360 3 1080 
Número de frases 
lidas pelo grupo 
monolíngue 

Nº de cadernetas Total 

360 3 1080 
Total final 2160 frases 

Tabela 5: Número de frases lidas pelos 20 participantes. 

 

Para esta pesquisa nos interessava apenas analisar os segmentos CVC de coda 

consonantal oclusiva, então, do total de frases lidas, utilizamos apenas 360 frases, como 

mostrado na tabela 6 a seguir: 

                                                 
2 Visando a reprodução do estudo de Ferreira (2007), optamos em deixar todas as palavras de que ela se utilizou 
e na mesma ordem descrita pela pesquisadora (ver seção 3.1). 
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Número de frases Nº de cadernetas Total 
6 3 18 
Número de frases 
lidas pelo grupo 
monolíngue 

Nº de cadernetas Total 

60 3 180 
Número de frases 
lidas pelo grupo 
monolíngue 

Nº de cadernetas Total 

60 3 180 
Total final 360 frases 

Tabela 6: Número de frases lidas pelos 20 participantes efetivamente analisadas na 
pesquisa. 

 

Mesmo que todos os participantes estejam no mesmo nível em cursos de inglês (não no 

mesmo local) e se encontrarem no nível intermediário, uma medida adicional foi tomada para 

garantir homogeneidade em termos de performance oral. Todos responderam oralmente a um 

questionário visando saber um pouco mais sobre seu estudo e conhecimento das línguas que 

envolvem esta pesquisa. As perguntas foram feitas em português e estão descritas nos 

Apêndices B – para o grupo monolíngue e C – para o grupo bilíngue. 

 

3.5 Procedimentos 

 

Os dez participantes brasileiros bilíngues e dez participantes brasileiros monolíngues 

foram gravados individualmente na leitura de 108 frases as palavras-alvo e as palavras 

distratoras. Todos gravaram a mesma ordem de frases numa tarefa de leitura que demorou de 

5 a 8 minutos. As instruções pré-gravação foram quanto ao erro, à velocidade e à distância 

que os participantes deveriam ficar do microfone (aproximadamente 15 cm). Se o participante 

cometesse algum erro (gaguejo, tosse, espirro, riso) era sinalizado para que lesse a frase 

novamente. A velocidade da produção do participante foi controlada de modo que houvesse 

uma pausa de aproximadamente 3 segundos entre as frases e uma caderneta e outra. Os 

participantes não foram informados sobre os objetivos da pesquisa.  



 52

As gravações com o grupo bilíngue foram feitas no estúdio de rádio do Centro 

Universitário de União da Vitória - UNIUV no mês de outubro de 2009. O estúdio da UNIUV 

é composto por cabine com isolamento acústico e por uma sala com o equipamento utilizado 

para a gravação. O equipamento para a captação dos dados foi um computador com 

processador Pentium dual core, com memória ram de 4GB, dois HD’s – um de 120GB e outro 

de 80 GB. Também foram utilizados: microfone AKG (modelo C3000), mesa de som Mackie 

B248 e o software Sound Forge 6.0. Os dados foram capturados em uma taxa de amostragem 

de 50.00Hz.  

Os participantes do grupo monolíngue foram adicionado à pesquisa em abril de 2010 e 

suas vozes foram gravadas em notebook, sem equipamentos profissionais e nem estúdio 

fechado. As gravações ocorreram nas dependências da escola de idiomas Inter – em União da 

Vitória – e uma sala isolada, para que nada comprometesse a qualidade do som. Todas as 

amostras de som obtidas saíram sem ruídos que pudessem atrapalhar a leitura dos 

espectrogramas quando da análise dos dados. Os dados de ambos os grupos foram gravados 

diretamente no programa Praat em uma única faixa no formato .wav 

 

3.6 Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram analisados através do software de análise acústica Praat, 

disponível gratuitamente no website http://www.fon.hum.uva.nl/praat. A versão do programa 

utilizada foi Praat 5.0.34. O primeiro procedimento da análise foi a verificação da produção 

da consoante final da sequência CVC para determinar se houve uso de paragoge, algum 

processo de palatalização, africação, aspiração, desvozeamento ou alguma combinação destes. 

A consoante final da sequência é medida até o burst (soltura dos articuladores), quando não 

há outro evento acústico após esta etapa.  
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Figura 2: Palavra pet produzida por uma participante do grupo monolíngue. 

 

Nota-se que na figura 2 a última consoante tem presença de africação: este som foi 

incluído na medição da palavra pet como um todo. Os dados são analisados primeiramente 

por participante, contendo os detalhes dos dados de cada participante. Na etapa seguinte, é 

realizada uma análise quantitativa dos dados, procedimento que tornará possíveis as 

generalizações a respeito das estratégias empregadas pelos dois grupos participantes da 

pesquisa.  

 

3.6.1 Análises do grupo monolíngue  

 

Cada participante deste grupo leu três cadernetas contendo 36 sequências cada qual, 

totalizando 108 frases. Para o corpus da pesquisa 18 sequências para cada participante foi 

analisada. Os dados abaixo mostram algumas das realizações. 
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3.6.1.1 Participante SM 

 

A participante SM produziu sequências CVC sem produção de paragoge em 16 dos 

dados totais. Na repetição três da palavra luck, ela produziu uma breve vogal após a última 

consoante, como mostra a figura 3:  

 
Figura 3: Um dos dados luck da participante SM. 

 

Através da porção inferior do espectrograma na área destacada na figura 3, é possível 

detectar a barra de sonoridade (de cor mais escura na parte superior ao símbolo Ι). Entretanto 

não estão claros os formantes da vogal. Já na camada da forma da onda, pode-se observar que 

após a oclusiva velar e a aspiração provocada pela soltura dos articuladores, há a produção da 

vogal. SM também produziu quatro dos seis vocábulos CVC terminados em oclusiva alveolar 

com desvio da forma-alvo. Em uma das repetições de dad, a participante produziu uma breve 

fricativa alveolar surda após a oclusiva. Isto se deu, pois a oclusiva sonora final foi 

ensurdecida antes da soltura dos articuladores, por conta da consoante adjacente [p] do 

vocábulo seguinte. Nas três repetições de pet, ela também produziu uma africada, como 

demonstra a figura 4: 
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Figura 4: Um dos dados pet da participante SM. 
 

A área destacada na figura 4 compreende a africada [t�s]. Considera-se este segmento 

uma africada, pois a porção fricativa tem uma duração relativamente longa se comparada 

apenas à explosão e soltura dos articuladores, que também causa fricção. Realizações 

semelhantes foram também encontradas em dados de outros participantes. Considerando-se a 

área em destaque na figura, pode-se constatar que a porção fricativa da africada é 

caracterizada por um ruído de alta frequência. Na camada da forma da onda, a fricativa em 

questão é representada em sua amplitude através de uma série de ondas irregulares. 

  

3.6.1.2 Participante DJ  

 

A participante DJ também produziu a grande maioria dos vocábulos CVC de maneira 

similar à forma-alvo, salvo alguns casos discutidos a seguir. Na segunda repetição da palavra 

luck, DJ fez uso de paragoge após a oclusiva velar:  
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Figura 5: Um dos dados luck da participante DJ. 
 

 

Essa paragoge, destacada na figura 5, tem característica do segmento [Ι]. Na primeira e 

segunda repetição da palavra pet, DJ também produziu uma breve fricativa alveolar surda 

após soltura dos articuladores – burst. 

 

3.6.1.3 Participante CS  

 

A participante CS produziu os vocábulos de sequência CVC de maneira similar à 

forma-alvo. Nas palavras que terminavam em oclusiva bilabial sonora, esta participante não 

articulou a soltura dos lábios, o que provocaria uma explosão, ainda que pequena. Então, o 

processo fonológico de elisão foi aplicado quando a participante ensurdeceu a bilabial sonora 

por conta do segmento adjacente [p]. Este processo é exemplificado pela figura 6 a seguir: 
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Figura 6: Um dos dados Bob da participante CS 

 

O espectrograma na figura 6 mostra claramente que a primeira consoante da palavra 

Bob é vozeada, através da barra de sonoridade. Por outro lado, a C2 do vocábulo não 

apresenta esta barra nem tampouco a barra de oclusão (vertical) durante esses 213 ms, pista 

acústica característica desse tipo de consoante. Essas informações são confirmadas na camada 

da forma da onda, que apresenta um conjunto de ondas regulares que representam o 

vozeamento ao lado esquerdo da vogal de Bob, enquanto que ao lado direito de [p] as ondas 

não são regulares e se dissipam rapidamente. 

 

3.6.1.4 Participante AS  

 

A participante AS foi uma das participantes que produziu sequências mais próximas às 

da forma-alvo, principalmente em termos de produção da oclusiva final de CVC. Ela, por 

várias vezes, fez a elisão dos segmentos bilabiais. Em apenas um caso, na primeira repetição 

de pet, AS produziu uma breve fricativa alveolar surda após a última consoante. Em muitos 
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casos, a participante produziu a soltura dos articuladores de maneira muito suave. Essa 

característica pode ser verificada na figura a seguir: 

 
Figura 7: Um dos dados dad da participante AS 

 

É possível perceber a tênue barra de explosão no espectrograma, assinalada pela figura 

oval. A barra de sonoridade é também muito discreta, sendo bem menos intensa que a da 

primeira consoante. Essa característica revela o desvozeamento por antecipação da oclusiva 

surda que vem logo a seguir [π]. 

 

3.6.1.5 Participante MM 

 

A participante MM produziu sequências CVC semelhantes à forma-alvo. Na primeira 

repetição de Bob, a participante produziu uma paragoge após a última consoante. 

Além desta paragoge, a participante MM produziu africação em duas repetições de pet, 

sendo a última destas representada na figura 8 a seguir: 
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Figura 8: Um dos dados de pet da participante MM 

 

Este segmento, destacado na figura, traz a africada produzida pelo participante MM. Por 

conta do ponto de articulação da oclusiva alveolar, a fricativa em questão é também alveolar. 

  

3.6.1.6 Participante CM  

 

O participante CM produziu repetições da sequência CVC com algum desvio da forma-

alvo. Com exceção do vocábulo Bob, CM incluiu paragoges, aspiração após a última 

consoante e africação das oclusivas alveolares. A figura a seguir traz a produção de uma 

paragoge produzida após uma oclusiva velar. Esta vogal, em destaque na figura 9, tem uma 

duração breve – 36ms – característica de [Ι]. 
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Figura 9: Um dos dados de bug do participante CM 

 

Além de acrescentar vogais vozeadas como ilustrado acima, o participante produziu 

segmentos com características de vogais surdas. O que parece acontecer nesta produção uma 

tentativa de produção da vogal, embora não haja vibração das pregas vocais: 

 
Figura 10: Um dos dados de luck do participante CM 
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Na figura 10, o segmento que aparece destacado após a oclusiva velar tem a 

configuração formântica de uma vogal, embora não haja a barra de vozeamento. O que indica 

que este som é uma vogal surda são os formantes indicados pela figura oval no 

espectrograma, presentes pelo posicionamento do dorso da língua, e característicos de uma 

vogal anterior alta. A forma da onda, entretanto, está mais parecida com o que se espera de 

uma consoante fricativa. Entretanto, este fato pode ser explicado pelo segmento junto ao 

precedente, uma oclusiva velar, e é natural esta aspiração acontecer por conta da soltura dos 

articuladores, que causa breve fricção. 

Além da paragoge, o participante CM produziu fricativas após as três repetições de pet e 

de dad. Esta africação foi similar à que outros participantes realizaram. A seguir, um dos 

dados em que o participante produz este segmento:  

 
Figura 11: Um dos dados de pet da participante CM 

 

Este dado revela um processo que alguns dos participantes desta pesquisa praticam. Este 

processo não é exatamente o da palatalização da oclusiva alveolar, pois o ponto de articulação 

desta fricativa, que faz parte da africada destacada na figura 13, encontra-se em uma porção 

mais frontal do trato, sendo que não há uma vogal anterior alta em seguida. Por outro lado, 
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este vocábulo não parece ser realizado exatamente igual ao plural da palavra – pets – [phΕτσ], 

embora um estudo comparativo fosse necessário para comprovar esta diferença. A africação 

acontece por conta da soltura dos articuladores que provocam uma explosão, fazendo com que 

o ar se desloque rapidamente para fora da boca.  

 

3.6.1.7 Participante DR  

 

O participante DR produziu vocábulos de sequência CVC de maneira muito semelhante 

à forma-alvo, no que se refere principalmente à consoante final das palavras. Embora DR não 

tenha produzido aspiração após as oclusivas surdas de início de palavras, produção esta que 

não foi levada em conta nesta análise, ele também não inseriu vogal alguma após a última 

consoante ou africou ou aspirou as oclusivas finais. As oclusivas bilabiais finais de Bob e pop 

sofreram processo de elisão com a consoante seguinte, as alveolares de pet e dad não se 

transformaram em africadas e as velares de luck e bug não foram aspiradas após o burst. 

A figura abaixo apresenta a produção da oclusiva alveolar: 

 
Figura 12: Um dos dados de pet do participante DR 
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A área marcada pela figura oval é a barra de oclusão. Esta barra não é seguida pelo 

burst ou explosão, iniciando-se logo a seguir a oclusiva bilabial da palavra please. Na janela 

da figura onde se encontra a forma da onda, há uma ondulação extremamente tênue que se 

estende até a barra de oclusão. 

 

3.6.1.8 Participante EM 

 

A participante EM produziu apenas uma palavra de sequência CVC com um pequeno 

“desvio”: a terceira repetição do vocábulo pop. Ao contrário de alguns outros participantes, 

ela não produziu africadas alveolares. EM produziu uma pequena aspiração após a última 

consoante de pop, cuja parte final apresenta duas ondas regulares e uma breve barra de 

sonoridade. Esta produção está ilustrada na figura seguinte: 

 
Figura 13: Um dos dados de pop da participante EM 
 

Como se pode ver na figura 13, a participante produziu vibração das pregas, 

representada pela breve barra de sonoridade na porção inferior ao final da área selecionada. 
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Este é o indício mais forte que EM tinha a intenção de produzir uma vogal, pois ambos os 

segmentos adjacentes são desvozeados. 

Ao contrário também de algumas produções de outros participantes, EM não produziu 

aspirações depois da soltura dos articuladores após última consoante de luck. Esta informação 

pode ser conferida na figura a seguir: 

 
Figura 14: Um dos dados de luck da participante EM 

 

Através da figura 14, é possível observar que há a oclusão provocada pelo fechamento 

dos articuladores, mas não há fricção causada pelo burst. O dado produzido não apresenta 

desvios.  

 

3.6.1.9 Participante CT  

 

A participante CT produziu a maioria dos vocábulos de maneira semelhante à forma-

alvo, exceto em dois casos: ela acrescentou uma paragoge ao final da palavra luck na terceira 

repetição, e acrescentou uma fricativa glotal após a última consoante da mesma palavra na 
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primeira repetição. A paragoge produzida por CT teve uma breve duração, como mostra a 

figura a seguir: 

 
Figura 15: Um dos dados de luck da participante CT 

 

A paragoge destacada nesta figura teve duração de somente 25 ms, mas apresenta barra 

de sonoridade, formantes e ondas regulares que caracterizam uma vogal. 

O outro caso em que CT produziu a palavra luck com desvio da forma-alvo foi na 

primeira repetição. A figura 16 a seguir mostra em destaque a fricativa em questão: 
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Figura 16: Um dos dados de luck da participante CT 

 

A participante produziu este segmento com duração relativamente longa – 76. Como já 

foi mencionado anteriormente, as fricativas são segmentos que co-articulam muito facilmente, 

e por isso apresentam formantes das vogais adjacentes. Não há vogal alguma após a fricativa 

nesta palavra, mas a configuração do trato, mais especificamente a posição do dorso da 

língua, é muito parecida com a configuração articulada na produção da vogal anterior alta. 

 

3.6.1.10 Participante LS  

 

A participante LS não apresentou maiores desvios de produção no que concerne às 

palavras de sequência CVC a não ser por uma breve africada em duas repetições de pet. Após 

a soltura dos articuladores, a participante produziu um segmento muito parecido com as 

produções dos outros participantes. A africada em questão parece não ser exatamente 

realizada como a oclusiva e fricativa do plural [phΕτσ], mas a fricção que segue a oclusão tem 

uma duração relativamente longa: 
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Figura 17: Um dos dados de pet da participante LS 

 

O segmento em questão está em destaque na figura 17. Através da janela da forma da 

onda, pode-se identificar uma série de ondas irregulares mesmo que de uma amplitude muito 

pequena. No espectrograma, por conta desta baixa amplitude, vê-se que não há uma grande 

concentração de energia durante a produção do segmento. 

 

3.6.2 Análises do grupo bilíngue  

 

Da mesma forma que o grupo monolíngue, os participantes deste grupo leram a 

sequência conforme descrito na seção sobre Procedimentos. Os dados abaixo mostram 

algumas das realizações. 

 

3.6.2.1 Participante JB  

 

O participante JB produziu mais de 38% dos dados de sequência CVC com desvios, fez 

uso de paragoge após as oclusivas em duas repetições, e não produziu fricativa. 
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As paragoges foram acrescidas a duas repetições da palavra Bob e a uma de bug. O 

exemplo mostrado na figura abaixo é da terceira repetição de Bob: 

 
Figura 18: Um dos dados de Bob do participante JB 
 

Esta paragoge, destacada na figura 18, teve duração de 44 ms e características 

formânticas da vogal [Ι]. JB produziu aspiração após a oclusiva nos seguintes casos: na 

primeira repetição de pop e nas três repetições de luck. Principalmente nos dados de luck, é 

possível que haja uma breve aspiração após a soltura da oclusiva velar, mas os dados de JB 

mostram que ele aspirou por um tempo mais longo, como se vê na figura a seguir: 
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Figura 19: Um dos dados de luck do participante JB 

 

JB produziu uma aspiração de 82 ms neste dado de luck. É interessante destacar também 

que, imediatamente após esta aspiração, há uma breve barra de sonoridade. Além desta barra, 

pode-se notar que a energia acústica da aspiração abaixa de frequência na transição para o 

som seguinte, supostamente uma vogal. Houve uma tentativa do participante em produzir a 

vogal, mas uma falta de simultaneidade na articulação dos movimentos para a realização da 

mesma. O participante não desvozeou em nenhuma das ocorrências. 

 

3.6.2.2 Participante IM  

 

A participante IM produziu mais de 38% de dados da sequência CVC do grupo bilíngue 

com desvio. Primeiramente, ela produziu paragoge em três dados: na primeira repetição de 

Bob e na primeira e terceira de bug. IM também produziu aspiração depois da segunda e da 

terceira repetições de luck, além de africação na segunda e na terceira repetições de pet. 

IM produziu paragoges de breve duração e pequena amplitude. O exemplo da figura 20 

a seguir mostra essas duas características: 
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Figura 20: Um dos dados de Bob da participante IM 

 

A vogal em destaque tem a duração de 41 ms e as características formânticas da vogal 

[Ι]. Entretanto, ela é um pouco diferente das outras paragoges mostradas nesta análise. Este 

segmento possui amplitude bastante baixa, fazendo com que os formantes não sejam bem 

visíveis. 

 

3.6.2.3 Participante FB 
 

 

O participante FB produziu mais de 27% de dados da sequência com desvio. 

Primeiramente, ele produziu paragoge na última repetição de bug além de africação na 

primeira e segunda repetição de pet. O participante fez uso da elisão nos três dados de pop. 

Produziu também os dois primeiros dados de dad com desvozeamento. Como notamos na 

imagem a seguir. 
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Figura 21: Um dos dados de dad do participante FB 

 

Nota-se então nesta figura x a presença do desvozeamento da oclusiva [d] do final. A 

tendência da vozeada [d] segundo hipóteses desta pesquisa, é o desvozeamento e 

enquadramento no som de [t]. Aqui temos um exemplo disto. 

 

3.5.2.4 Participante JT  

 

O participante JT foi o que produziu a maior taxa de dados com desvio, 50% dos dados. 

Africou a primeira repetição da palavra pet, produziu duas aspirações na segunda e terceira 

repetições de luck, produziu dois dados da bilabial sonora Bob com presença de paragoge.  
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Figura 22: Um dos dados de bug do participante JT 
 

O dado que mais ocorreu, no entanto, foi o desvozeamento da oclusiva em dad e bug, 

nas duas últimas repetições destas palavras. Acima, a figura 22, demonstra o terceiro dado de 

bug. A consoante nestes moldes foi desvozeada, produzindo uma oclusiva velar surda.  

 

3.6.2.5 Participante VB  

 

O participante VB produziu uma taxa de dados com desvio em mais de 27% de suas 

produções. Produziu uma africada na última realização da palavra pet e uma aspiração 

também na última realização da palavra luck. Quanto ao desvozeamento, ocorreu nos moldes 

da participante IM, só que nas duas primeiras repetições do vocábulo Bob.  
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Figura 23: Um dos dados de bug do participante VB 
 

 

Apenas um caso de paragoge foi detectado, conforme figura x, e ele se destaca de todos 

os demais dados por apresentar uma vogal bem alongada. Essa vogal, em destaque na figura, 

como comparativo dura mais de 200 ms, valor muito acima da média de outros informantes 

que produziram paragoge. 

 

3.6.2.6 Participante AK  

 

 Os dados da participante AK foram produzidos tendo um desvio de mais de 33% das 

realizações individuas totais. A participante produziu todos os dados de pet com algum 

desvio. Os dois primeiros foram produzidos com africação e o último com a palatalização. O 

último dado de luck foi produzido com uma aspiração.  
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Figura 24: Um dos dados de Bob da participante AK 
 

A paragoge ocorreu e, dois casos, após a primeira repetição do vocábulo bug e na 

primeira repetição do vocábulo Bob.  

 

3.6.2.7 Participante KC  

 

A participante KC produziu alguns dados com desvio. A última repetição de pet teve 

presença de uma africada. E houve desvozeamento nas duas últimas sequências de Bob e de 

bug, chegando a mais de 44% do índice de desvozeamento de todos os seus dados. 
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Figura 25: Um dos dados de Bob da participante KC 
 

O único dado que KC produziu como paragoge foi esse primeiro da palavra Bob, que 

consta na figura 25. A paragoge com as características do [Ι] foi facilmente, inclusive 

otivamente notado. No espectro notam-se todos os formantes de uma vogal. 

 

3.6.2.8 Participante KB  

 

A participante KB produziu africadas na última repetição de pet e na primeira de dad. 

Houve três casos de paragoge durante as produções de KB. As duas primeiras repetições de 

pet e a última de bug. O dado a seguir mostra outra característica comum a esta participante: 
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Figura 26: Um dos dados de pop da participante KG 
 

 
Este processo é exemplificado pela figura 26. Aqui não se trata de um desvio, mas de 

uma estratégia facilmente usada pelos participantes desta pesquisa, a elisão da última 

consoante das palavras pop como consequência, provavelmente, da presença da oclusão 

bilabial surda iniciando a palavra seguinte.  

 

3.6.2.9 Participante IG  

 

Assim como a participante LS (grupo monolíngue), IG produziu uma breve fricativa 

palatal após a oclusiva alveolar surda, como mostra a figura a seguir: 
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Figura 27: Um dos dados de pet da participante IG 
 

Como se pode ver na figura 27, IG produziu a fricativa palatal após a oclusiva alveolar. 

A africada em questão teve a duração de 118 ms. A participante também realizou paragoge na 

primeira realização de Pop desvozeou as primeiras repetições de Bob (figura 28) 

 
Figura 28: Um dos dados de Bob da participante IG 
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3.6.2.10 Participante GA  

 

Uma característica da produção do participante GA foi o desvozeamento da bilabial 

sonora em Bob. Quase houve uma elisão neste caso. Este processo é exemplificado pela figura 

a seguir: 

 
Figura 29: Um dos dados Bob do participante GA 

 

 

O segmento destacado na figura foi o único caso de paragoge do participante que, além 

deste dado produziu uma aspiração na primeira sequência de luck. GA foi o participante com 

maior índice de produções dentre a forma-alvo somando um total de mais de 83%. 

 

3.6 Considerações gerais  

 

A partir desta análise feita com os dados de cada informante, pode-se inicialmente traçar 

conclusões gerais sobre como os aprendizes brasileiros de L2 e L3 produzem estes dois tipo 
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de vocábulos. Faz-se relevante, então, a discussão dos primeiros achados que surgiram da 

verificação dos dados acústicos da produção dos vinte participantes. 

No que diz respeito à sequência CVC, merece destaque uma característica recorrente na 

produção dos informantes de ambos os grupos foi a africação das oclusivas alveolares. Kent 

& Read (1992) afirmam que o ruído que é produzido na soltura da oclusão não dura mais do 

que 40 ms e é muitas vezes mais breve que isso. Ferreira (2007) já tinha apontado esta 

tendência ao comparar a africada em pet [pΕτ�Σ] ou com catch, que era um dos distratores de 

sua pesquisa, e apontou que se tratava mesmo de uma africada e não de uma produção de 

paragoge como se faria com o empréstimo pet [pΕτ�σΙ]. Nesta pesquisa fizemos a mesma 

comparação para termos certeza que se tratava de uma africada. 

 

3.6.1 Quantificação dos dados  

 

Para se ter uma noção mais precisa com relação à frequência com que os processos 

fonéticos, fonológicos e os de modificação silábica aconteceram nesta pesquisa, foram feitas 

algumas generalizações que resultaram em números percentuais. Não foram feitos testes 

estatísticos, pois se considerou baixo o número de dados coletados – foram 20 informantes 

brasileiros produzindo 18 frases, somando-se 360 dados. Entretanto, as porcentagens simples 

ajudaram na construção das generalizações a respeito do emprego dos processos realizados 

pelos dois grupos. 

Mesmo sem especificar os tipos de desvios encontrados na produção dos informantes, 

foi feita uma generalização inicial: o cálculo de quantos dados produzidos pelo grupo 

monolíngue atingiram a forma-alvo e quantos foram os dados que apresentaram algum desvio 

desta forma no que se refere às realizações da consoante final. A tabela a seguir apresenta 

estas taxas: 
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Tipo de Produção Número de dados Taxa em % 
Forma-alvo  134 74,4 
Desvio forma-alvo  46 25,5 
Total 180 100 

Tabela 7: Taxa de produção da forma-alvo e com desvio em CVC pelo grupo 
monolíngue. 

�

Considera-se elevada a taxa de 25,5 % de dados produzidos com algum desvio levando-

se em conta de que a pesquisa envolve aprendizes que estiveram expostos a mais a mais de 

250 horas de instrução de inglês. Entretanto, a maioria dos informantes teve uma taxa de 

produção da forma-alvo maior que 70%, e apenas três deles acertaram a produção em menos 

de 70% dos casos. O gráfico abaixo mostra estes fatos: 

Gráfico 1: Dados de CVC produzidos na forma-alvo por informante do grupo monolíngue. 

 

Para fins de discriminação, cada informante produziu as seguintes taxas de realização 

dos vocábulos dentro da forma-alvo: 
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Participante 
Taxa de 
realização na 
forma-alvo 

SM 61,1 
DJ 77,7 
CS 77,7 
AS 66,6 

MM 55,5 
CM 72,2 
DR 94,4 
EM 72,2 
CT 88,8 
LS 77,7 
Média de 

realizações na 
forma alvo 

74,4 

Tabela 8: Taxas de CVC produzidos na forma-alvo por informante do grupo monolíngue. 

 

Os informantes monolíngues não produziram dados na forma-alvo em mais de 

25% dos casos, no que concerne à sequência CVC. As produções realizadas pelos sujeitos 

apresentaram processos como a paragoge, a africação, a aspiração e a palatalização, e até 

mesmo uma combinação destes. A tabela a seguir mostra os números e taxas da produção 

destes processos: 

 

Tipo de Produção Número de 
produções Taxa em % 

Africação  15 37,5 
Aspiração  9 33,9 
Paragoge 19 23,2 
Palatalização  3   5,3 
Total 46 100 

Tabela 9: Taxas de produção de cada desvio em CVC pelo grupo monolíngue. 
 

Com se pode ver na tabela acima, os desvios mais frequentes nos dados de sequência CVC 

foram a africação e a paragoge. A aspiração ocorreu na maioria dos casos após a oclusiva velar 

surda de luck, e em alguns casos após a bilabial surda de pop. Já a africação aconteceu nos 

vocábulos que terminavam em oclusiva alveolar, tanto surda como sonora. Houve apenas três 
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casos de palatalização da oclusiva alveolar surda de pet, já que os outros casos foram realizados 

como [ts] e [dz]. A paragoge ocorreu em apenas 23,2% dos casos com desvio, na sua maioria 

vocábulos luck, bug e Bob. 

 

Palavra-alvo Número de paragoges 
acarretadas 

Pop Nenhuma 
Pet Nenhuma 
Luck 9 
Bob 4 
Dad Nenhuma 
Bug 6 
Total 19 

Tabela 10: Taxas de produção de paragoge pelo grupo monolíngue.  
 

Cada um dos participantes produziu pelo menos um caso de paragoge, tal qual 

discriminamos abaixo no gráfico 2. Mesmo sem prevermos nas hipóteses, não houve nenhum 

dado com desvoazeamento de oclusivas.  
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Gráfico 2: Dados da paragoge produzida pelo grupo monolíngue. 
 

O gráfico a seguir faz uma comparação das médias produzidas pelo informante 

monolíngue com as maiores e outro com as menores médias realizadas:  
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Gráfico 3: Comparativo de maiores e menores médias entre os dados dos informantes 
monolíngues na produção dos vocábulos CVC. 

 
O gráfico mostra o participante DR que teve uma taxa de mais de 94% de acerto na sua 

sequência de palavras CVC em contraste com a participante MM que teve uma taxa de mais 

de 55% nas realizações da forma-alvo. Nota-se que nenhuma das repetições da palavra luck 

foi realizada corretamente por MM. 

O grupo bilíngue teve uma taxa de realizações dentro da forma-alvo um pouco menor 

que do grupo monolíngue. Antes que se façam as comparações entre os dados de ambos os 

grupos, apresentamos a seguinte tabela contendo uma generalização de dados: 

 

Tipo de Produção Número de dados Taxa em % 
Forma-alvo  124 68,8 
Desvio forma-alvo  56 31,1 
Total 180 100 

Tabela 11: Taxa de produção da forma-alvo e com desvio em CVC pelo grupo bilíngue. 
 

A taxa de 31,1 % visualizada na tabela 11 aponta também para uma alta taxa de dados 

produzidos com algum desvio. Entretanto, a maioria dos informantes teve uma taxa de 

produção da forma-alvo maior que 70%, e quatro deles acertaram a produção em menos de 

70% dos casos. O gráfico abaixo mostra estes fatos: 
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Gráfico 4: Dados de CVC produzidos na forma-alvo por informante do grupo bilíngue. 

 

Para fins de discriminação, cada informante produziu as seguintes taxas de realização 

dos vocábulos dentro da forma-alvo: 

Participante 
Taxa de 
realização na 
forma-alvo 

JB 66,6 
IM 61,1 
FB 72,2 
JT 50 
VB 72,2 
AK 72,2 
KC 66,6 
KB 72,2 
IG 72,2 
GA 83,3 
Média de 

realizações na 
forma alvo 

68,8 

Tabela 12: Taxas de CVC produzidos na forma-alvo por informante do grupo bilíngue. 

 

Os informantes bilíngues não produziram dados na forma-alvo em mais de 31% 

dos casos, no que concerne à sequência CVC. As produções realizadas pelos sujeitos 

apresentaram processos como a paragoge, a africação, a aspiração, desvozeamento e 

palatalização. A tabela 13 a seguir mostra os números e taxas da produção destes processos: 
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Tipo de Produção Número de 
produções Taxa em % 

Africação  12 21,4 
Aspiração  10 17,8 
Paragoge 17 30,3 
Palatalização  2 3,5 
Desvozeamento 15 26,7 
Total 56 100 

Tabela 13: Taxas de produção de cada desvio em CVC pelo grupo bilíngue. 
 

Com se vê na tabela x, os desvios mais frequentes nos dados de sequência CVC foram a 

paragoge e o desvozeamento. A aspiração ocorreu na maioria dos casos após a oclusiva velar 

surda de luck, e em um caso após a bilabial surda de pop. Já a africação aconteceu nos vocábulos 

que terminavam em oclusiva alveolar surda, e um caso após a oclusiva alveolar sonora. Houve 

dois casos de palatalização da oclusiva alveolar surda de pet. A paragoge ocorreu em 32,1% dos 

casos com desvio, na sua maioria vocábulos pet, bug e Bob. Os casos em que houve 

desvozeamento, ele ocorreu na maioria após as bilabiais surdas e sonoras. A tabela x faz uma 

comparação entre os dois desvios mais comunente encontrados em nossos dados e as palavras em 

que eles mais ocorreram. 

 

Palavra-alvo Paragoge Desvozeamento 
Pop 1 - 
Pet 2 - 

Luck 0 - 
Bob 7 7 
Dad 0 4 
Bug 7 4 

Total 17 15 
Tabela 14: Taxas de produção de paragoge e desvozeamento por palavra pelo grupo 
bilíngue.  
 

Como no grupo monolíngue, cada um dos participantes do grupo bilíngue produziu pelo 

menos um caso de paragoge, e seis participantes se utilizaram de desvozeamento. Como se 

pode observar a partir da análise desta tabela, em todos os casos houve pelo menos uma 
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realização de um dado com paragoge, ao passo que o desvozeamento atingiu 15 produções 

dos participantes e sua taxa foi menos elevada que a de paragoge. 

No gráfico abaixo fazemos um comparativo de dois participantes, aquele com maior 

acerto entre todas as produções e o com menor acerto. 

Gráfico 5: Comparativo de maiores e menores médias entre os dados dos participantes 
bilíngue na produção dos vocábulos CVC. 
 

O participante GA realizou as três sequências de três palavras-alvo corretamente, 

enquanto o participante JT realizou só as três sequências do vocábulo pop corretamente. 

A seguir falaremos sobre as conclusões que essa análise e comparação de gráficos nos 

levou a tomar. 
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CAPÍTULO 4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Depois de analisados os dados por informante de cada um dos grupos desta pesquisa e 

da quantificação dos dados, que trouxe a possibilidade de uma generalização numérica quanto 

à aplicação dos processos fônicos, faz-se relevante retomar as perguntas da pesquisa bem 

como as possibilidades de realizações propostas na seção 3.2.  

Pergunta 1: Como é produzida a oclusiva oral em coda silábica – a sequência CVC seguida 

de [p] – pelo grupo monolíngue?  

Hipótese 1.1: O aprendiz pronuncia o som de acordo com a forma-alvo. Esta possibilidade 

confirmou-se em 74,4% dos dados de sequência CVC produzidas pelo grupo monolíngue 

desta pesquisa. Na sua grande maioria, os participantes produziram a oclusiva final com a 

soltura dos articuladores seguidos da explosão. Esta característica que os dados apresentaram 

pode ter sido influenciada pelo fato de que os informantes executaram a tarefa de leitura de 

frases. Pierrehumbert (2000), afirma que as línguas se distinguem por finos detalhes fonéticos 

e essas pequenas diferenças fazem parte do conhecimento implícito do falante, que é capaz de 

compreender e produzir novas palavras, avaliar a boa formação de neologismos, e assimilar 

empréstimos linguísticos, tudo, com padrões sonoros de falantes nativos. Aqui tivemos a 

confirmação dessa assimilação. Outra característica das realizações dos informantes foi a 

elisão quando o vocábulo-alvo terminava em oclusiva bilabial, tanto surda quanto sonora. Dos 

180 segmentos analisados, 24 deles sofreram elisão (13,3% de todos os vocábulos). 

Hipótese 1.2: O aprendiz pode aplicar o processo de palatalização ou aspiração, a depender 

do ponto de articulação da oclusiva. Os informantes desta pesquisa realizaram a sequência 

CVC com algum tipo de desvio da forma-alvo em 25,5% dos casos. Dentre as previsões feitas 

acima quanto aos processos fônicos que o grupo monolíngue poderia aplicar à oclusiva do 

final da palavra, todas ocorreram em algum momento nos dados dos participantes. Segundo 

esta previsão, aprendizes brasileiros poderiam produzir as oclusivas alveolares palatalizadas, 
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o que realmente aconteceu em alguns casos. Entretanto, como demonstrado na análise dos 

espectrogramas por informante, o processo que ocorreu com mais frequência foi o que se 

chamou de africação da oclusiva alveolar, caracterizado pelo acréscimo da fricativa [s] às 

oclusivas alveolares. Somando-se os poucos casos de palatalização e os chamados de 

africação, estes representaram 39,2% dos dados com desvio. Em sua maioria, estes dois 

processos aconteceram com as oclusivas surdas. Com relação às oclusivas com outro ponto de 

articulação, foi sugerido na hipótese 1.2 que elas pudessem ser sucedidas de aspiração. De 

fato, algumas oclusivas bilabiais e velares foram seguidas de aspiração, sendo este processo 

presente em 33,9% dos dados com desvio. Por questões fisiológicas, as bilabiais e velares 

aspiradas com maior frequência foram as surdas. 

Hipótese 1.3: O aprendiz, por conta da influência do PB, faz uso da paragoge após a oclusiva. 

A paragoge foi acrescentada em 19 dos 180 dados coletados, totalizando 10,5% dos casos de 

sílaba CVC. Considerando-se os dados que apresentaram desvio, a paragoge foi responsável 

por 23,2% deles. A taxa de 10,5% pode ser considerada baixa, já que em pesquisas anteriores 

como a de Baptista & Silva Filho (1997), a taxa foi de 15,2%. Este baixo valor de produção 

da paragoge pode ser atribuído a alguns fatores, a saber: 

a) O nível de proficiência dos aprendizes era intermediário. A taxa de mais de 44,55% de 

produção de paragoge da pesquisa de Koerich (2002) pode ser atribuída ao fato de seus 

informantes serem de nível inicial. 

b) O ambiente fonético foi controlado. O segmento imediatamente após a palavra-alvo era 

uma oclusiva bilabial surda, o que pode ter inibido o aparecimento da paragoge em vários 

casos, tanto pelo ponto de articulação quanto pela ausência de vozeamento. 

c) O instrumento de análise utilizado nesta pesquisa. Nas pesquisas já realizadas sobre a 

paragoge, o julgamento fonético dos dados foi geralmente feito através de uma análise de 

apenas auditiva, sem instrumentação. A vantagem de “enxergar” os dados através do 

instrumento acústico facilita a identificação de um segmento como tal. Em alguns dados desta 
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pesquisa, notou-se que era comum julgar existir uma paragoge após a oclusiva apenas ao 

ouvir um dado. Quando o mesmo dado era submetido à análise acústica, verificava-se que não 

havia mais do que um “vestígio” da produção da vogal, que muitas vezes misturava-se com 

alguma fricção ou aspiração ou era inibido por tais processos. 

Dos 19 casos em que a paragoge foi adicionada ao vocábulo, 15 deles foram após as 

oclusivas velares, tanto surdas como sonoras e 4 após as bilabiais surdas e sonoras. Em 10 

dados a paragoge ocorreu após oclusivas sonoras, e em 9, oclusivas surdas. Este fato de a 

paragoge ocorrer mais após oclusivas sonoras do que surdas, mesmo que em nossa pesquisa o 

diferencial não seja tão maior, já havia sido observado em pesquisas como a de Koerich 

(2002) e a de Bettoni-Techio (2005). 

Estes dados, apesar das baixas taxas, corroboram com Hooper (1976), em sua afirmação 

de que há uma preferência universal por sílabas simples, especificamente sílabas com 

consoante-vogal (CV), "Princípio de Maximização do Onset”.  Quanto à aprendizagem, Major 

(1986) e Young-Scholten e Archibald (2000) já tinham afirmado que a paragoge é um sinal de 

maturação, de desenvolvimento, mesmo o fato de os participantes serem de nível 

intermediário e possivelmente propensos a uma realização menor de paragoge, ela ainda se 

manifestou. Em nossa pesquisa não investigamos se a paragoge era de desenvolvimento ou 

transferência, assim como fez Major. Só computamos sua existência em nossos dados. 

 

Pergunta 2: Como é produzida a oclusiva oral em coda silábica – a sequência CVC seguida 

de [p] – pelo grupo bilíngue? 

Hipótese 2.1: O participante do grupo bilíngue pronuncia o som de acordo com a forma-alvo, 

sem a ocorrência da paragoge. Segundo a análise dos dados, esta possibilidade ocorreu em 

mais de 68% dos dados de sequência CVC produzidas pelo grupo bilíngue desta pesquisa. A 

maioria dos participantes produziu a oclusiva final com a soltura dos articuladores seguidos 

da explosão (característica pertencente à forma-alvo). Estes dados podem caracterizar 
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influência do tipo de tarefa realizada, neste caso, leitura de frases. Dos 180 segmentos 

analisados, 9 deles sofreram elisão (5% do total de realizações) quando o vocábulo-alvo 

terminava em oclusiva bilabial surda. 

Hipótese 2.2: O participante pode aplicar o processo de palatalização ou aspiração, a 

depender do ponto de articulação da oclusiva. Palatalização no caso das alveolares e aspiração 

depois das bilabiais ou velares. Os participantes bilíngues desta pesquisa realizaram a 

sequência CVC com algum tipo de desvio da forma-alvo em mais de 31% dos casos. Dentre 

as hipóteses quanto aos processos fônicos que o grupo bilíngue poderia aplicar à oclusiva do 

final da palavra, estes poderiam produzir as oclusivas alveolares palatalizadas, o que 

realmente aconteceu, mas em apenas dois dos casos. Entretanto, como analisado, o processo 

que ocorreu com mais frequência foi o que se chamou de africação da oclusiva alveolar, 

caracterizado pelo acréscimo da fricativa [s] às oclusivas alveolares. Tal como ocorreu com o 

grupo monolíngue, ao invés de nos depararmos com vários casos de palatalização, o que 

ocorreu foram os casos de africação, representando mais de 21% dos dados com desvio. Em 

sua maioria, estes dois processos aconteceram com as oclusivas surdas (mais de 91% dos 

casos). Com relação às oclusivas com outro ponto de articulação, foi sugerido na hipótese 2.2 

que elas pudessem ser sucedidas de aspiração. De fato, algumas oclusivas bilabiais e velares 

foram seguidas de aspiração, sendo este processo presente em mais de 17% dos dados com 

desvio e na maioria na velar surda. 

Hipótese 2.3: O participante faz uso de paragoge após a oclusiva final. O grupo bilíngue, 

ainda por influência do PB, fez uso da paragoge após a oclusiva. A paragoge foi acrescentada 

em 18 dos 180 dados coletados, totalizando 10% dos casos de sílaba CVC. Ou seja, um valor 

muito próximo ao do grupo monolíngue. Considerando-se os apenas os dados que 

apresentaram desvio, a paragoge foi responsável por mais de 32% destes, sendo a estratégia 

de reparação mais utilizada pelo grupo. Da mesma forma que pressupomos o nível ainda 

baixo de paragoges encontrada nesta pesquisa ser devido ao fato de os participantes serem de 
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nível intermediário e o ambiente ter sido controlado por conta de o segmento posterior ser 

outra oclusiva bilabial surda, ele ainda é elevado se comparado ao grupo monolíngue. A 

tendência seria que o grupo como um todo se utilizasse mais do desvozeamento como 

estratégia de reparação silábica, seguindo tendências da língua alemã. Dessa forma 

pressupomos, segundo Hammarberg (1998), que a língua que mais exerce influência sobre 

estes informantes ainda é o PB, sendo a esta a atribuição do papel de fornecedora segundo 

modelos de De Bot (2000), e tendo função metalinguística – ou seja, é o PB que ainda fornece 

os modelos mais consistentes de unidades fonológicas. 

Hipótese 2.4: O participante desvozea a oclusiva sonora final. O desvozeamento das 

consoantes oclusivas sonora ocorreu apenas no grupo bilíngue, com influência da língua 

alemã, segundo Fox (2005). O desvozeamento dessas oclusivas é fato comum na língua alemã 

e, apesar de existirem estudos sobre a diferença entre oclusivas finais surdas e sonoras com 

falantes apenas de alemão, estudos citados por Fox, estes não foram conclusivos sobre a 

existência de tal diferença, portanto assumia-se que o falante de alemão desvozeasse todas as 

suas oclusivas finais. Em nossa pesquisa com o grupo bilíngue 26,7% de todos os desvios 

encontrados foram por causa do desvozeamento na produção da L3, num total de 8,3% de 

todos os desvios realizados pelo grupo. No entanto, entre o total das vozeadas, 90 produções, 

15 delas foram produzidas com desvozeamento, num total de mais de 16% dos dados, ou seja, 

os participantes desta pesquisa, influenciados pelo português, mais que o alemão, não tem 

tendência a desvozear todas as ocorrências. Flege (1995) afirma que quanto mais aumenta a 

idade do aprendiz, mas difícil se torna a ele a percepção de aspectos de contrastes 

fonológicos. A idade média do grupo é de 28 anos e a idade média em que começaram o 

aprendizado de inglês foi aos 18 anos. O participante GA, com menos desvios encontrados 

nesse grupo, começou seu aprendizado aos dez anos de idade. Não podemos concluir que foi 

esse o motivo do sucesso nas realizações acuradas dos dados da pesquisa, mas 

comparativamente, é um fator. 



 92

 

Pergunta 3: Os participantes do grupo bilíngue produzem menos paragoge que os 

participantes do grupo monolíngue? 

Hipótese 3.1: Os participantes do grupo bilíngue produzem menos paragoge que o grupo 

monolíngue. O grupo bilíngue produziu uma taxa maior de ocorrências de paragoge nos 

desvios da forma-alvo 30,3% comparado ao grupo monolíngue 23,2% e é a estratégia de 

reparação silábica mais utilizada pelo grupo. Porém, computando todas as realizações de 

paragoge, o grupo monolíngue produziu mais, 10,5% e o grupo bilíngue produziu 9,4%. A 

diferença entre as duas produções foi confirmada, mas apenas a variável percentual pouco nos 

diz sobre a relevância destes.  
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Gráfico 6: Estratégias de reparação silábica utilizada por grupo. 
 

Em sua pesquisa, Ferreira (2007) afirma que a paragoge foi acrescentada em 16 dos 216 

dados coletados por ela, totalizando pouco mais de 7% dos casos de sílaba CVC. 

Considerando-se os dados que apresentaram desvio, a paragoge foi responsável por 23% 

deles. 

Fazendo-se um comparativo entre nossa pesquisa e de Ferreira (2007), notamos o 

seguinte: 
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Pesquisa Ferreira (2007) Grupo monolíngue Grupo bilíngue 
Número de participantes  12 10 10 

Realizações na forma-alvo 146 - 67,6% 134 – 74,4% 124 - 68,8% 
Desvio da forma-alvo 70 - 32,4% 46 – 25,5% 56 – 31,1% 

Desvios provocados por 
paragoge 16 - 22,9 19 – 23,2%  17 – 30,3 

Total de dados -paragoge 7% 10,5% 9,4% 
Tabela 15: Dados comparativos da pesquisa com a pesquisa de Ferreira (2007) 

 

Analisando as taxas de produção de paragoge da nossa pesquisa e fazendo a verificação 

com os dados da pesquisa que deu origem a esta, percebemos que as taxas de produção de 

paragoge em nossa pesquisa são mais elevadas, mesmo para o grupo de falantes bilíngues, 

que deveria se utilizar menos dessa estratégia. Tal informação nos faz retornar à teoria de De 

Bot (2000), pois neste caso o nível de proficiência e uso das línguas envolvidas determinaram 

uma variação na velocidade da produção oral. A interferência do alemão foi qualitativamente 

diferente da do PB, sendo esta a fornecedora de subsídios para a aquisição de uma L3. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de comparar, através do instrumento de análise acústica, 

as diferenças entre dois grupos distintos de aprendizes de língua inglesa no que concerne à 

produção de monossílabos de sequência CVC na oclusiva final. Os participantes do grupo 

monolíngue nesta pesquisa produziriam tais vocábulos de maneira diferente do grupo 

bilíngue, já que pesquisas neste sentido têm mostrado uma tendência de aprendizes brasileiros 

em acrescentar paragoge às palavras que terminam em consoantes oclusivas, por conta da 

influência que o padrão fonotático do PB exerce sobre sua produção. A descrição então foi 

feita com relação à forma com que os brasileiros produziram a oclusiva de final de palavra na 

sequência CVC.  

Já os participantes do grupo bilíngue da pesquisa usariam menos paragoge, pois, tendo 

influência de uma língua precedente cujo padrão fonotático é diferente do PB e aceita codas 

além das permitidas em PB, eles descartariam o uso deste recurso, como os falantes de L1 

monolíngues alemães o fazem. A questão principal da pesquisa era saber se o grupo bilíngue 

produziria tais vocábulos CVC em inglês com uma taxa menor de paragoge que o grupo 

monolíngue. 

 A fim de verificar se os dois grupos produziam paragoge ou não, e de que maneira o 

fazem, os 20 participantes desta pesquisa, divididos em dois grupos de dez, realizaram, no 

total, 360 produções de monossílabos terminados em consoante oclusiva em uma atividade de 

leitura de frases contendo esta palavra-alvo. Este número de produções é pouco, mas 

contempla todas as oclusivas finais. Não nos interessamos pela pronúncia das consoantes 

iniciais e nem da vogal precedente. Só se manteve uma consoante oclusiva bilabial sonora 

após o segmento CVC porque este som tem a característica de co-articular menos com sons 
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adjacentes, o que facilita a tarefa de identificação nos espectrogramas. Nenhum dado desta 

pesquisa foi descartado.  

A partir das pesquisas já realizadas sobre a produção de consoantes oclusivas em 

posição de coda silábica, foram delineadas algumas possibilidades com respeito a que tipo de 

processos fônicos pudessem ser aplicados aos vocábulos de sequência CVC. 

A análise por informante mostrou os dados de cada participante desta pesquisa. Através 

desta análise foi possível verificar que o grupo monolíngue, na sua maioria, produz a 

sequência CVC de acordo com a forma-alvo em mais de 74% dos casos e o grupo bilíngue a 

produz em mais de 68%. Nos casos em que a realização não estava de acordo com a forma-

alvo, houve a aplicação de regras de palatalização e africação, bem como a aspiração da 

consoante final. Percebeu-se que ao invés de palatalizar as oclusivas alveolares, muitos 

participantes realizaram uma de fricção muito parecida com a fricativa alveolar surda. 

A taxa de desvozeamento foi baixa, mais de 26% das produções com desvio na forma-

alvo, totalizando 8,3% do total das produções. O desvozeamento tem influência no alemão, já 

que na análise de dados do grupo monolíngue, não se observou este tipo de fenômeno. O 

desvozeamento segundo Fox (2005), é considerado uma alofonia na língua alemã em que as 

oclusivas surdas e sonoras em consoantes finais são categorizadas como similares. Porém, na 

língua inglesa essa diferença tem caráter distintivo. Em nossa pesquisa não pudemos 

comprovar o desvozeamento das oclusivas sonoras em todos os casos, dessa forma atribui-se 

à língua anterior, no caso do PB, papel de ainda influenciar o falante a produzir tais 

sequências vozeadas, aplicando outras estratégias que não esta para reparação silábica. 

Os resultados demonstrados aqui através de gráficos e tabelas, em percentagem e 

número de ocorrências, mostraram inserção de paragoge em 9,9% numa média de todos os 

dados de sentenças obtidas nesta pesquisa (média de produção entre bilíngues 9,4% e 

monolíngues 10,5%), índice semelhante ao obtido por Sato (1984), que pesquisou a fala 

espontânea de crianças vietnamitas, 12%; e próximo ao resultado encontrado em Baptista e 
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Silva Filho (1997), que investigaram a produção de informantes brasileiros através de leitura, 

15,2%.  

Para fins pedagógicos, os resultados deste estudo, aliados a teorias de base, revelaram 

que os brasileiros aprendizes de inglês como L2 e L3, com mais de 250 horas de instrução em 

língua inglesa tem tendência a produzir paragoge, mesmo em baixas taxas. 

Quanto à pronúncia, didaticamente falando, uma das sugestões para aprimorá-la é 

praticar primeiramente codas que induzem menos paragoge, supostamente as menos 

complicadas, segundo nossa pesquisa, a oclusiva velar surda, alveolar sonora e bilabial surda. 

Nosso estudo, por conta do recorte, teve algumas limitações, uma dessas foi a 

quantidade pequena e não variada de dados. Exploramos apenas o segmento seguinte como 

oclusiva bilabial surda. Sugestões quanto a estudos futuros podem ficar quanto ao nível dos 

participantes, podem-se comparar níveis diferentes numa mesma tarefa de leitura. Outra 

limitação foi a ausência de testes estatísticos sobre a análise final dos dados. Uma sugestão 

seria usar testes estatísticos para dar qualitatividade à pesquisa. Tanto o uso da análise 

acústica quanto o uso de programas como o VARBRUL podem atribuir às pesquisas sobre 

ocorrência de paragoge resultados mais criteriosos sobre a aprendizagem. Trata-se de um 

programa desenvolvido com o objetivo de programar modelos matemáticos que procuram dar 

tratamento estatístico adequado a dados linguísticos variáveis. É amplamente usado na 

sociolinguística e em pesquisas sobre interlíngua para situações de variação multidimensional. 

Outro aspecto pouco explorado aqui seria o perceptual, testes de percepção da paragoge 

poderiam ajudar na produção correta da mesma. Citamos que auditivamente é complicado 

saber se há paragoge ou não em oclusivas finais, mas através de treino com dados acurados, 

vai-se aos poucos estimulando a percepção, o que pode ajudar no estímulo à produção sem 

desvios. 

Outro aspecto que pode ser futuramente explorado é quanto às ilhas linguísticas 

encontradas do país – cidades/vilas onde a população mantém cultura diferente da que se 
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encontra ao redor – a investigação de hábitos linguísticos de comunidade é um campo 

fascinante de pesquisa. Outras tantas cidades mantêm ainda viva a língua (ou dialeto) dos 

imigrantes e estas pessoas, seus descendente, convivem com uma língua em suas casas e 

outras fora de casa em ambiente social diversificado. Analisar aspectos contrastivos ajuda a 

entender a complexa mente humana na tarefa de organizar informações linguísticas 

mentalmente. 

Ressalto que os informantes bilíngues participantes desta pesquisa foram facilmente 

encontrados e muitos tiveram que ser descartados devido ao nível avançado de inglês que 

apresentaram, cinco pessoas que poderiam ser participantes desta pesquisa são graduandos ou 

graduados pela faculdade de Letras (Português/Inglês) na região, a maioria são amigos que 

indicaram demais pessoas como participantes. E além do grupo germânico, há uma 

comunidade polonesa e ucraniana na região desta pesquisa, ou seja, há um campo amplo de 

possibilidades. 
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APÊNDICE A 
 
 

Frases utilizadas para a gravação da tarefa de leitura: 
 

Caderneta 1 Caderneta 2 Caderneta 3 

Say pushy, please. 
Say nosy, please. 
Say lucky, please. 
Say daddy, please. 
Say girly, please. 
Say pet, please. 
Say classy, please. 
Say Sam, please. 
Say curly, please. 
Say fun, please. 
Say push, please. 
Say curl, please. 
Say poppy, please. 
Say petty, please. 
Say bug, please. 
Say dad, please. 
Say nose, please. 
Say fur, please. 
Say catchy, please. 
Say girl, please. 
Say Bob, please. 
Say luck, please. 
Say bell, please. 
Say funny, please. 
Say belly, please. 
Say boss, please. 
Say catch, please. 
Say Bobby, please. 
Say sun, please. 
Say sunny, please. 
Say pop, please. 
Say class, please. 
Say Sammy, please. 
Say furry, please. 
Say bossy, please. 
Say buggy, please. 

Say class, please. 
Say bug, please. 
Say bossy, please. 
Say petty, please. 
Say buggy, please. 
Say furry, please. 
Say curly, please. 
Say dad, please. 
Say push, please. 
Say Bob, please. 
Say lucky, please 
Say nose, please. 
Say Sam, please. 
Say girl, please. 
Say daddy, please. 
Say nosy, please. 
Say poppy, please. 
Say catchy, please. 
Say fun, please. 
Say boss, please. 
Say catch, please. 
Say Sammy, please. 
Say classy, please. 
Say girly, please. 
Say luck, please. 
Say pop, please. 
Say curl, please. 
Say belly, please. 
Say sun, please. 
Say bell, please. 
Say pet, please. 
Say fur, please. 
Say sunny, please. 
Say pushy, please. 
Say Bobby, please. 
Say funny, please. 

Say furry, please. 
Say catch, please. 
Say pet, please. 
Say bug, please. 
Say poppy, please. 
Say bossy, please. 
Say buggy, please. 
Say fur, please. 
Say Bobby, please. 
Say sun, please. 
Say luck, please. 
Say class, please. 
Say curly, please. 
Say petty, please. 
Say pop, please. 
Say sunny, please. 
Say pushy, please. 
Say Bob, please. 
Say dad, please. 
Say nosy, please. 
Say push, please. 
Say curl, please. 
Say girly, please. 
Say boss, please. 
Say Sammy, please. 
Say nose, please. 
Say girl, please. 
Say daddy, please. 
Say Sam, please. 
Say lucky, please. 
Say funny, please. 
Say catchy, please. 
Say belly, please. 
Say classy, please. 
Say bell, please. 
Say fun, please. 
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APÊNDICE B 
 
 

Universidade Federal do Paraná 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do Curso de Letras. 
Orientadores: Dr. Michael Alan Watkink e Drª. Denise Cristina Kluge 
Mestranda: Juliana Repchuk 

 
Questionário feito oralmente aos participantes do grupo monolíngue 

 

“Antes de iniciarmos a tarefa de leitura, fale um pouco de si por um minuto”. 

 

Diga: 

 

1. Seu nome; 

2. Sua idade; 

3. Em que ano começou a estudar inglês? 

4. Que idade tinha na ocasião? 

5. Interrompeu seus estudos em inglês?  

6. Caso tenha interrompido, por quanto tempo ficou parado? 

7. Há quanto tempo você estuda inglês no total? 

8. Quantas horas semanais você dedica ao estudo do inglês? 

9. Você já viveu em algum país de língua inglesa por mais de um mês? 

10. Caso tenha morado, em qual país e quanto tempo esteve lá? 

11.  Já esteve morando em outro país não falante de língua inglesa? Qual? 

12.  Caso tenha morado, estudou alguma língua por lá? Qual(is)? 

13.  Fala outra língua que não o português e inglês? Qual? 

14.  Qual sua profissão? 

15.  Onde você nasceu e mora atualmente? 
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APÊNDICE C 
 
 

Universidade Federal do Paraná 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do Curso de Letras. 
Orientadores: Dr. Michael Alan Watkink e Drª. Denise Cristina Kluge 
Mestranda: Juliana Repchuk 

 
Questionário feito oralmente aos participantes do grupo bilíngue 

 

“Antes de iniciarmos a tarefa de leitura, fale um pouco de si por alguns minutos”. 

Diga: 

1. Seu nome; 

2. Sua idade; 

3. Como aprendeu o português e o alemão? 

4. Qual dessas duas línguas aprendeu primeiro? 

5. Que idade tinha na ocasião? 

6. Como você usa o alemão atualmente? Em que situações?  

7. Você se considera falante da língua?  

8. Consegue se comunicar em várias situações? 

9. Em que ano começou a estudar inglês? 

10. Que idade tinha na ocasião? 

11. Interrompeu seus estudos em inglês?  

12. Caso tenha interrompido, por quanto tempo ficou parado? 

13. Há quanto tempo você estuda inglês no total? 

14. Quantas horas semanais você dedica ao estudo do inglês? 

15. Você já viveu em algum país de língua inglesa por mais de um mês? 

16. Caso tenha morado, em qual país e quanto tempo esteve lá? 

17.  Já esteve morando em outro país não falante de língua inglesa? Qual? 

18. Caso afirmativo, você estudou alguma língua enquanto esteve neste país? 

19. Fala outra língua que não o português, alemão e inglês? Qual? 

20.  Qual sua profissão? 

21.  Onde você nasceu e onde mora atualmente? 

 

 


