
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE LETRAS-INGLÊS 

 

 

 

 

 

 

GERCYANO EMANUEL RODRIGUES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

A REALIZAÇÃO DE CLUSTERS INICIAIS DO INGLÊS POR APRENDIZES 

POTIGUARES DE ILE 

 

 

 

 

 

 

CARAÚBAS 

2019 

http://www.niemeyer.org.br/


 

 

GERCYANO EMANUEL RODRIGUES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

A REALIZAÇÃO DE CLUSTERS INICIAIS DO INGLÊS POR APRENDIZES 

POTIGUARES DE ILE 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido como 

requisito para obtenção do título de 

Licenciado em Letras-Inglês. 

 

 

Orientador: Anderson Romário Souza 

Silva, Prof. 

 

 

 

 

 

CARAÚBAS 

2019 

http://www.niemeyer.org.br/


 
F862r Freitas, Gercyano Emanuel Rodrigues de. 

A realização de cluster iniciais do inglês por 

aprendizes potiguares de ILE / Gercyano Emanuel 

Rodrigues de Freitas. - 2019. 

37 f. : il. 

 

Orientador: Anderson Romário Souza Silva. 

Monografia (graduação) – Universidade Federal 

Rural do Semi-árido, Curso de Letras/Inglês, 

2019. 

 

1. Padrões Sonoros Emergentes. 2. Inglês Língua 

Estrangeira. 3. Interfonologia PB - IL2. I. 

Silva, Anderson Romário Souza , orient. II. 

Título. 

© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de 

inteira responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso 

sejam infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 

e Direitos Autorais: Lei n° 9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa 

e homologação da sua respectivaata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a 

obra e seu (a) respectivo (a) autor (a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido 

pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o 

Sistema de Bibliotecasda Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição 

para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação da 

Universidade. 

 

 

 



GERCYANO EMANUEL RODRIGUES DE FREITAS 

 

 

A REALIZAÇÃO DE CLUSTERS INCIAIS DO INGLÊS POR APRENDIZES 

POTIGUARES DE ILE 

 

 

 

Monografia apresentada à Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido como 

requisito para obtenção do título de 

Licenciado em Letras-Inglês. 

 

 

 

 

Defendida em:   31  /   07   /  2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Anderson Romário Souza Silva, Prof. (UFERSA) 

Presidente 

 

_________________________________________ 

Lígia de Souza Leite Moraes, Prof. Dr. (UFERSA) 

Membro Examinador 

________________________________________ 

José Roberto Alves Barbosa, Prof. Dr. (UFERSA) 

Membro Examinador 

http://www.niemeyer.org.br/


 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Zuita e Gilson, meus pais, por todo o apoio e suporte no 

decorrer do curso e da vida.  

 

Agradeço a toda a minha família pelo apoio nos momentos difíceis e por fazerem parte 

da minha trajetória. 

 

Agradeço a Cinha que esteve comigo nos meus piores e melhores momentos e por ser 

uma irmã e mulher incrível. 

 

Agradeço a Anderson Souza por orientar essa pesquisa com tanta gentileza e paciência. 

 

Agradeço a Katiene Nascimento por ser pra mim como uma mãe acadêmica e amiga. 

 

Agradeço aos colegas de turma que estiveram comigo durante toda essa fase de 

crescimento e aprendizagem. 

 

Agradeço a todos os professores da Ufersa que estiveram comigo e compartilharam 

conhecimento durante toda a minha jornada acadêmica. 

 

Agradeço a toda a banca examinadora por fazerem parte desse momento tão essencial 

para minha vida acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In truth, the forest hears each sound - 

each blade of grass as it lies down. 

The world requires no audience - no 

witnesses... no witnesses… 

Bright Eyes 



RESUMO 

O presente estudo busca investigar a realização de clusters iniciais formados por s + C 

por estudantes potiguares de Inglês Língua Estrangeira (ILE). O estudo será 

fundamentado teoricamente no Modelo de Exemplares. De acordo com o referido 

modelo fonológico, acredita-se que “no aprendizado de língua estrangeira relacionamos 

padrões sonoros conhecidos da Língua Materna (LM) com padrões sonoros 

desconhecidos da língua estrangeira” (CRISTÒFARO-SILVA, 2006). Nossa pergunta 

problema é: aprendizes potiguares de ILE realizam satisfatoriamente clusters em 

posição inicial do inglês e quais contextos influenciam essas realizações? Estudos sobre 

desenvolvimento do componente fonológico envolvendo o ILE apontam que brasileiros 

possuem dificuldades ao lidar com clusters ou consoantes em coda silábica. (VITÓRIA, 

2007). Entretando, a hipótese levantada é que aprendizes potiguares têm domínio dos 

clusters iniciais do ILE, sofrendo influência de variáveis tanto linguísticas como 

extralinguísticas. Trata-se de uma pesquisa experimental, transversal e de cunho 

quantitativo que conta com 16 informantes residentes de Caraúbas/RN e cidades 

circunvizinhas de níveis iniciais e avançados de Inglês como L2. Para a verificação das 

variáveis linguísticas tipo silábico e vozeamento e extralinguísticas sexo, tempo de 

exposição à língua e indivíduo, foi utilizado um experimento de leitura, onde os 

informantes foram condicionados a realizar os clusters a serem analisados. As variáveis 

sexo e tempo de exposição à língua não apresentaram significância nos testes 

estatísticos. Já as variáveis tipo silábico e vozeamento tiveram influência direta na 

realização de clusters iniciais por aprendizes de ILE. A variável individuo mostra que 

no geral, aprendizes potiguares de ILE estão lidando de forma satisfatória com clusters 

em posição inicial.  

 

Palavras-chave: Padrões Silábicos Emergentes; Inglês Língua Estrangeira; 

Interfonologia PB – IL2. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the realization of initial cluster s + C by Potiguar students 

of ESL. The research will be theoretically grounded by the Exemplar Models  

According to it is possible to say that “in the process of learning of a second language, 

we relate the mother tongue sound patterns to the unknown ones of the second 

language” (CRISTÒFARO-SILVA, 2006). Our main question is: do Potiguar learners 

of ESL produce initial clusters satisfactorily and which contexts can influence its 

production? Studies about the phonological component regarding ESL shows that 

Brazilian students have difficulties in dealing with initial clusters or consonants in coda 

position (VITÓRIA, 2007). However, our hypothesis is that Potiguar learners present no 

considerable difficulties over initial clusters in ESL, under the influence of linguistic 

and extra-linguistic variables. It is a cross-sectional quantitative study with 16 

informants that resides in Caraúbas/RN and surroundings that range from beginner to 

advanced students of ESL. To verify the linguistics variables: syllabic type and voicing 

and the extra-linguistic ones: sex and language exposuretime, a reading experiment was 

used in order to condition students to produce the initial clusters analyzed. The variables 

sex and language time exposure did not show significant differences in the statistics 

tests. On the other hand, the variables syllabic type and voicinghave direct influence on 

the production of initial clusters by Potiguar learners of ESL. The variable individual 

showed that, in general, Potiguar learners are dealing satisfactorily with initial clusters. 

 

Keywords: Emerging Syllabic Patterns; English Second Language; BP – ESL 

interphonology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a realização de clusters iniciais por 

aprendizes potiguares de ILE. Segundo VITÓRIA (2007), clusters são sequências de 

duas ou mais consoantes dentro de uma sílaba. 

Pesquisas prévias apontam a dificuldade de aprendizes de ILE em lidar com 

clusters no inglês (VITÓRIA, 2007), que surgem como padrões sonoros desconhecidos 

para os falantes do Português Brasileiro (PB) como Língua Materna (LM). Tendo em 

mente essas dificuldades apresentadas pelos aprendizes brasileiros em lidar com 

clusters, as perguntas problema que regem este estudo é: aprendizes potiguares de ILE 

realizam satisfatoriamente clusters em posição inicial do inglês? E quais variáveis 

influenciam essas realizações? 

A hipótese deste trabalho é que aprendizes potiguares lidam de forma satisfatória 

com clusters iniciais do ILE, sofrendo influência de variáveis tanto linguísticas como 

extralinguísticas. Com base nos Modelos de Exemplares (CRISTOFARO-SILA, 2006). 

Para averiguar se a validade da hipótese levantada, foram elaborados os 

seguintes objetivos específicos:  

• Averiguar a realização de clusters iniciais formados por s+C no falar de 

aprendizes potiguares de ILE; 

• Analisar a influência de variáveis linguísticas e extralinguísticas na realização de 

clusters em posição inicial por aprendizes potiguares de ILE; 

• Analisar o desempenho individual dos informantes. 

Como justificativa pessoal e com base em experiências próprias, tanto no âmbito 

do aprendizado como enquanto experiência de estágio no Ensino Fundamental e Médio, 

Percebe-se a dificuldade de aprendizes de ILE em lidar com a aquisição de novos 

padrões sonoros distintos da LM. 

A baixa quantidade de estudos que abordam desenvolvimento fonético-

fonológico no estado do Rio Grande do Norte compõe a justificativa teórica desta 

pesquisa. Assim este estudo busca contribuir para a compreensão do desenvolvimento 

linguístico de aprendizes potiguares de ILE. 

A justificativa aplicada desta pesquisa propõe-se a auxiliar o professor de língua 

inglesa a melhor entender os padrões silábicos do Inglês, buscando melhorar o ensino 

da língua Inglesa em escolas e cursos de idiomas da região. De maneira semelhante, 
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alunos com o domínio dos padrões silábicos da Língua Alvo (LA), terão uma melhor 

pronuncia, influenciando diretamente a inteligibilidade do falante. 

Nos capítulos subsequentes será apresentada a base teórica que suporta esta 

pesquisa, assim como a metodologia utilizada, análises de dados e principais resultados. 

  



14 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 As próximas seções tratam do embasamento teórico desta pesquisa. 

Mostraremos como são formados os clusters iniciais, assim como uma breve 

explanação a respeito de outras pesquisas que tratam também do objeto desta pesquisa. 

 

2.1 A ESTRUTURA SILÁBICA E A INTERFONOLOGIA DO PB E ILE 

 

 No que diz respeito à estrutura da sílaba no inglês, Nascimento (2016) mostra 

que os padrões sonoros se mostram complexos e podem variar consideravelmente. No 

Inglês é possível a ocorrência de palavras como Strenghts (strɛŋkθs) em que mesmo 

monossilábica, a palavra apresenta oito segmentos, sendo apenas um deles uma vogal.  

O Inglês tende a ter preferência por mais encontros consonantais que o PB que 

elege o padrão CV como dominante, configurando assim padrões sonoros distintos. O 

exemplo acima não é passível de ocorrência no PB, que prefere sílabas abertas, 

enquanto o Inglês apresenta mais sílabas travadas. A imagem a seguir, apresenta a 

palavra school que contem o padrão silábico sk em posição inicial. 

As figuras a seguir buscam ilustrar separações silábicas, onde o símbolo δ 

representa a unidade da sílaba. 

Figura 01 – Exemplo de ressilabificação da palavra School 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Toda a sílaba é formada por uma vogal que é tida como núcleo. O onset é a 

consoante que vem antes e a coda silábica tudo aquilo após o núcleo. Na Figura 01, 

temos a transcrição fonético-fonológica da palavra school com duas configurações 

silábicas distintas. A primeira transcrição fonético-fonológica da palavra school 

apresenta o padrão sonoro sk em posição inicial, constituindo o que chamamos de 

cluster inicial. Com u como vogal núcleo da sílaba seguido por l em posição de coda. 

Ao se deparar com padrões sonoros desconhecidos no inglês, o aprendiz falante 

de PB tende a realizar o fenômeno fonético-fonológico conhecido como 

ressilabificação. O novo falante de inglês como L2 irá modificar as sílabas da palavra a 

fim de uma pronúncia mais confortável, aproximando assim aos padrões sonoros 

recorrentes de sua LM. 

Ainda na Figura 01, temos uma segunda transcrição da palavra school, dessa vez 

com a inserção de uma vogal epentética ao início, dando a palavra uma estrutura 

silábica completamente nova. A vogal epentética i: passa a ser núcleo da primeira sílaba 

e o cluster se divide, onde o s vira coda e k vira onset da segunda sílaba. No PB não 

ocorre o padrão sonoro inicial sk em início de palavra. 

 A Figura 02 apresenta a transcrição fonético-fonológica da palavra escola e a 

título de exemplificar a influência causada pelo PB. 

 

Figura 02 – Estrutura silábica da palavra Escola 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Na palavra podemos observar um encontro consonantal heterossilábico s.k, onde 

vogais são núcleo de cada sílaba. Palavras no PB com padrões sonoros que se 



16 
 

aproximam dos recorrentes do Inglês podem contribuir para a ocorrência de epêntese, 

dificultando a aquisição de novos padrões sonoros do inglês formados por clusters.  

Entretanto, estudos recentes mostram que no falar de aprendizes brasileiros de 

ILE, o fenômeno de redução da vogal inicial e está em emergência. Essa mudança 

gradual do PB é refletida diretamente no Inglês como L2, tendo em vista que a 

emergência desses padrões sonoros no PB pode facilitar a aquisição daqueles 

semelhantes no Inglês. Com a redução de e e ressilabificação da palavra escola, ocorre 

então um cluster inicial muito semelhante ao padrão sonoro sk recorrente do Inglês. 

A emergência desse fenômeno no PB aproxima o novo padrão sonoro ao cluster 

no Inglês, o que tende a facilitar sua aquisição. Reduzindo a vogal inicial da palavra 

escola o falante de PB realiza um PSE (Padrão Silábico Emergente) semelhante ao 

padrão sonoro sk do Inglês, facilitando a aquisição da pronúncia de palavras como 

school. A solidificação desse fenômeno linguístico pode acarretar mudanças diretas no 

ensino de ILE. Tendo em vista que melhor conhecendo o desenvolvimento fonético-

fonológico de aprendizes de ILE, o professor é melhor capacitado para desenvolver 

caminhos que levem a um aprendizado mais eficaz de padrões sonoros do inglês. 

No processo de aprendizagem de uma L2, o aprendiz pode se deparar com 

sequências de sons desconhecidas em sua LM. Assim, a interferência de sua L1 pode 

aparecer fortemente na pronúncia desses sons que podem ser classificados como 

estranhos ou desconhecidos de sua LM; essa dificuldade pode se dá também em relação 

a posição em que esses sons aparecem na construção da palavra, caso a mesma não seja 

familiar para sua L1. 

Ao produzir uma palavra onde os sons não estão em posições previstas em sua 

LM, o falante irá apresentar dificuldades na pronúncia desses sons. Clusters comuns e 

recorrentes do inglês como L2 podem se mostrar de difícil aquisição para aprendizes 

falantes de PB. Logo, palavras contendo clusters irão apresentar padrões sonoros 

diferentes da L1, dificultando a pronúncia dessas palavras pelo aprendiz brasileiro de 

ILE. 

 Assim esta seção traz o ponto de partida deste estudo. A próxima seção 

apresenta pesquisas as quais já lidaram com os padrões silábicos do Inglês. 
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2.2 PESQUISAS SOBRE OS PADRÕES SILÁBICOS DO INGLÊS 

 

Nesta seção são apresentadas as pesquisas de Nascimento (2016), Nascimento, 

G. (2015) e Vitória (2007), que tratam a respeito da emergência de padrões silábicos no 

inglês. Os resultados apresentados pelas pesquisas se mostram relevantes a este estudo.1 

O objetivo de estudo de Nascimento (2016) é a emergência de PSE em encontros 

heterossilábicos. Sua pesquisa foi realizada com informantes do Núcleo de Pesquisas e 

Ensino de Línguas- NUPEL do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de 

Mossoró/RN, com 24 informantes de faixa etária entre 16 e 28 anos, de níveis iniciais e 

avançados. Vale ressaltar que os informantes estiveram sob a condição de nascerem e 

residirem em Mossoró/RN ou cidades circunvizinhas dentro do mesmo estado. Portanto, 

todos são informantes da variante potiguar do PB. 

 Nascimento (2016) analisou a emergência de PSE no Inglês em palavras com 

encontros consonantais heterossilábicos (laptop) e entre palavras (map to). A taxa de 

ocorrência de PSE no Inglês foi de 92%. A pesquisa é de cunho transversal e faz uso de 

frases-veículo para a coleta de dados. O uso do software de análise acústica PRAAT foi 

utilizado para análise de dados. 

As variáveis analisadas por Nascimento (2016) foram: tipo silábico, tido como 

fator influenciador na realização de PSE; vozeamento, elegida como fator inibidor para 

emergência de PSE; sexo, sendo descartada como influenciadora na realização de PSE; 

tempo de exposição à língua-alvo, que apresentou resultados não significativos, pois 

tanto informantes iniciantes como avançados apresentaram níveis semelhantes de PSE; 

indivíduo, que corrobora a ideia de que indivíduos diferentes lidam diferentemente com 

a língua, pois se encontram em pontos distintos no percurso de emergência de PSE. 

Já a pesquisa de Nascimento, G. (2015) investigou a realização de epêntese vocálica 

em encontros consonantais iniciais como em skirt e speech por brasileiros falantes de 

ILE. O estudo foi realizado com alunos de escolas de idiomas residentes das cidades de 

Araraquara/SP e Belo Horizonte/MG, contou com 30 informantes, sendo 17 do sexo 

masculino e 13 do sexo feminino. Divididos em níveis básico, intermediário e 

avançado, a faixa etária dos informantes contemplou alunos de 18 a 43 anos de idade. 

 Os dados foram analisados com o auxílio do PRAAT e seus resultados mostram 

que aprendizes de níveis mais avançados conseguem lidar de forma mais satisfatória 

                                                           
1 Outras pesquisas sobre Epêntese vocálica no ILE foram realizadas por Pereyron (2008). 
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com PSE. O índice total de realização de PSE foi de 76%. Os informantes de nível 

inicial e intermediário não apresentaram diferença significativa em seus resultados, 

apenas o grupo avançado mostrou avanço significativo no desenvolvimento fonológico 

no que diz respeito aos clusters. No geral, Nascimento, G. (2015) mostra que na medida 

em que informantes aumentam o nível de proficiência na língua, eles tem mais domínio 

de PSE, chegando a 94% nos estágios finais de aprendizagem. 

 Também investigando clusters com início s + C em palavras como strong e 

squeeze, Vitória (2007) realizou um estudo com aprendizes de ILE residentes da cidade 

do Rio de Janeiro. Seu estudo contou com 06 informantes brasileiras, assim como 01 

informante nativo que serviu de modelo para a análise. Das 06 informantes, 03 delas 

estavam em nível intermediário e outras 03 no nível avançado. Vale ressaltar que os 

aprendizes nunca estiveram em país que tenha o Inglês como língua oficial. Os 

resultados apresentaram altos índices de ocorrência de epêntese, assim como também de 

sonorização do cluster. 

Estudos prévios a respeito da realização de clusters afirmam a dificuldade de 

aprendizes de ILE em lidar com essas sequências de sons que se fazem desconhecidas 

de sua LM. Resultados em Vitória (2007) mostram a dificuldade do aprendiz de ILE em 

lidar com clusters, com 50% de realizações de epêntese em posição inicial; dificuldade 

essa apresentada até mesmo por falantes mais experientes da língua, onde mesmo 

aprendizes avançados de ILE apresentaram dificuldades em lidar com clusters, 

inserindo a vogal epentética, aproximando a pronúncia alvo à da sua LM. Vitória (2007) 

mostra a dificuldade de aprendizes de ILE em lidar com clusters iniciais, demonstrando 

uma competição entre PSE e epêntese vocálica. Já os resultados achados em 

Nascimento (2016) e Nascimento G (2015), apresentam altos níveis de PSE, 92% e  

94% respectivamente. Mostrando que aprendizes de ILE estão se habituando a novos 

padrões sonoros que estão em emergência, e consequentemente estão lidando de forma 

mais satisfatória com clusters no Inglês. 

Este estudo busca investigar esses achados na região nordeste do Brasil, com 

aprendizes potiguares de ILE da cidade de Caraúbas/RN e cidades circunvizinhas. 

A próxima seção apresenta a metodologia adotada para a pesquisa, assim como 

desenho de pesquisa, detalhes sobre informantes e delimitação geográfica e as variáveis 

analisadas.  
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo, são apresentados os detalhes metodológicos desta pesquisa. É 

apresentado o desenho de pesquisa, informações a respeito dos informantes, assim como 

delimitação geográfica, variáveis e as palavras e experimento. 

 

3.1 DESENHO DE PESQUISA 

 

 Essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa quase-experimental. Trata-se de 

uma pesquisa experimental, pois utilizaremos de experimentos para analisar os clusters 

iniciais por aprendizes Potiguares de ILE. Porém não é possível alocar os informantes 

aleatoriamente nas condições analisadas, caracterizando assim, uma pesquisa quase-

experimental.  

 Esta pesquisa é de cunho quantitativo pois são realizados testes estatísticos de 

Chi-Square. Estes foram realizados através de uma calculadora on-line para as análises 

dos resultados obtidos. É realizada apenas uma coleta dados, caracterizando-se como 

uma pesquisa transversal. 

 A seção seguinte trata a respeito dos informantes, assim como a delimitação 

geográfica da pesquisa. 

 

3.2 INFORMANTES E DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Para o corpus desta pesquisa, contamos com 16 informantes, sendo 08 com 03 

anos ou mais de experiência e exposição à língua e 08 com até 01 ano. Esses dois 

grupos foram subdivididos em 04 informantes homens e 04 mulheres. 

Os informantes desta pesquisa são alunos da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (Ufersa) – campus Caraúbas e são naturais do Rio Grande do Norte. Sendo 

assim, o universo da pesquisa é composto por um corpus 100% Potiguar. Os 

informantes também nunca viajaram para fora do Brasil e não estudam outra língua 

além do Inglês. 

Todos os informantes da pesquisa são alunos do curso de Letras Inglês na 

Ufersa, que tem duração de 10 períodos (05 anos). A universidade localizada no semi-

árido atende a alunos da cidade de Caraúbas/RN, assim como têm um fluxo 
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considerável de alunos das cidades circunvizinhas, muitos até optam por morar na 

cidade ou na residência universitária. O curso conta com 06 disciplinas que focam 

somente no estudo da Língua Inglesa e faz uso dos diferentes níveis do New English file 

como material didático. 

A próxima seção traz as variáveis consideradas neste estudo. 

 

3.3 VARIÁVEIS 

 

A variável dependente deste estudo é a realização do cluster. É uma variável 

categórica e binária, que será averiguada através da ocorrência de cluster (0) ou de 

vogal epentética (1). 

No que diz respeito às variáveis independentes da pesquisa, estas serão 

apresentadas a seguir, assim como algumas considerações a respeito da relevância de 

cada uma delas. Temos: 

• Tipo de cluster: os tipos de cluster aqui analisados são sm, sn, sl, sp, st e 

sk. Acredita-se que, cada tipo de cluster funcionará como um atrator no 

percurso de desenvolvimento linguístico dos aprendizes, facilitando ou 

dificultando a realização dos clusters iniciais. 

• Vozeamento: esta variável busca analisar qual tipo de cluster, desvozeado 

(sp, st, sk) ou semi-vozeado (sm, sn, sl) favorece a realização do padrão 

alvo.O termo‘semi-vozeado' é aqui utilizado pois os clusters em questão 

são formados por uma fricativa alveolar desvozeada s + consoante 

vozeada. Espera-se que tipos silábicos desvozeados propiciem um 

contexto mais favorável para a realização do cluster, enquanto contextos 

semi-vozeados são mais propícios à ocorrência de epêntese. 

• Sexo: essa variável busca analisar a influência do sexo dos informantes 

na realização de clusters. A pesquisa tem 16 informantes, sendo 08 deles 

do sexo masculino e 08 no sexo feminino. Espera-se que não haja 

diferença significativa na realização do cluster pelos dois grupos. 

• Tempo de exposição à língua-alvo: esta variável busca investigar a 

relação entre tempo de estudo da língua-alvo e a realização de clusters. 

Temos 08 informantes com tempo de exposição e experiência na língua-

alvo maior que 03 anos e 08 com até 01 ano. Espera-se que informantes 
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com maior tempo de exposição à língua tenham menor dificuldade na 

realização de clusters do Inglês. 

• Indivíduo: esta variável busca analisar o percurso próprio de cada 

informante desta pesquisa. Espera-se que indivíduos diferentes tenham 

diferentes percursos de desenvolvimento na realização dos clusters 

iniciais do Inglês. 

A seção seguinte apresenta as palavras utilizadas para a realização do 

experimento desta pesquisa. 

 

3.4 PALAVRAS E EXPERIMENTO 

 

 Esta seção busca mostrar as palavras utilizadas no experimento, assim como as 

razões por trás de suas escolhas. As palavras utilizadas estão expostas na figura abaixo. 

 

Quadro 01 – Palavras utilizadas no experimento 

Palavras 

sp st sk 

SPEND STOP SCAN 

SPORT STONE SCREAM 

SPRING STUDY SCHOOL 

sm sn sl 

SMALL SNAIL SLAP 

SMILE SNOW SLOW 

SMOKE SNACK SLEEP 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta pesquisa conta com um experimento intitulado Experimento X. As palavras 

que compuseram o corpus do Experimento X foram cuidadosamente selecionadas para 

que pudessem oferecer os contextos a serem analisados posteriormente. A escolha das 

palavras foi feita buscando atender todas as variáveis analisadas. Foram acrescentadas 

também palavras que podem ser encontradas no New English File – Beginner level, 

tendo em vista que é o material utilizado nas aulas de inglês da UFERSA. Esperando 
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assim, que informantes tanto iniciantes como avançados tenham o mínimo de contato 

com as palavras selecionadas para o experimento.  

Previamente à realização do experimento X, os informantes foram submetidos 

ao preenchimento de um breve questionário a fim de traçar o perfil dos estudantes de 

ILE participantes desta pesquisa. O questionário está disponível no Apêndice B.O 

experimento foi realizado através da leitura de frases-veículo contendo as palavras 

apresentadas acima, assim como frases distratoras, utilizadas com o objetivo de desviar 

a atenção dos informantes do nosso objeto de estudo a fim de propiciar uma maior 

acurácia dos dados. “I speak ____ fast but ____quietly.”, foi selecionada afim de que os 

clusters analisados pudessem estar entre consoantes oclusivas desvozeadas, o que 

simplifica a análise e oferece uma maior precisão dos dados, evitando assimilação de 

sonorização do segmento anterior. Todas as frases utilizadas no experimento podem ser 

encontradas no Apêndice A. 

O Experimento X contou com a leitura de frases que foram apresentadas aos 

informantes por meio de uma apresentação em PowerPoint, onde foram dadas algumas 

orientações prévias como: a) leia as frases mentalmente antes de reproduzi-las em voz 

alta; b) leia as frases com velocidade e tom de voz que usaria normalmente para a fala; 

c) ao cometer algum deslize, a mesma frase poderá ser repetida.  

Tivemos a leitura de 09 frases-veículo contendo dois clusters por frase e 09 

distratoras lidas por cada informante três vezes. A primeira produção foi descartada, 

assim como a última. Analisamos a segunda produção a fim de uma maior acurácia dos 

dados. Em casos de não realização do cluster esperado (houve 04 ocorrências), optamos 

por buscar na terceira realização a palavra em questão não comprometendo a quantidade 

de dados a serem analisados.  

O experimento X durou cerca de 15 minutos para cada informante e foi realizado 

em dois dias separados, dada a disponibilidade dos informantes. No primeiro dia, os 

informantes de níveis iniciais participaram a coleta de dados e no dia seguinte, os de 

níveis avançados. 

As gravações aconteceram em salas de aula na UFERSA. A coleta de dados foi 

feita com o gravador Handy Recorder H4n, com o auxílio de microfone SHURE SM58. 

Apesar de não contarmos com um estúdio ideal para as gravações, as salas de aula se 

mostraram adequadas após testes prévios, onde as gravações não apresentaram ruídos 

que pudessem vir a comprometer os dados coletados. 
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Na seção seguinte apresentamos as análises dos dados, assim como suas 

implicações para a realização de PSE no Inglês. 

 

3.5 ANÁLISE ACÚSTICA E ESTATÍSTICA 

 

 Esta pesquisa contou com duas análises, sendo a primeira delas uma análise 

acústica e a segunda estatística. Para a análise acústica, utilizamos o software PRAAT 

para investigar a inserção ou a ausência de vogal epentética configurando ou não um 

cluster em posição inicial. 

 A figura abaixo apresenta a realização esperada da palavra snail. 

 

Figura 03 – Realização de cluster inicial na palavra snail 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A Figura 04 nos mostra a realização do cluster sn na palavra snail por um dos 

informantes. Como pode ser visto, a realização de sn não apresenta vogal epentética ou 

qualquer resquício de vozeamento. Configurando assim o que podemos chamar de cluster 

pleno, sua realização é solidificada como PSE. Desse modo, o informante atingiu o padrão alvo 

do Inglês. 

 Já na figura a seguir, temos a realização da palavra snail com a inserção de epêntese. 
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Figura 04 – Realização de cluster inicial na palavra snail 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na Figura 05, temos a realização do cluster inicial sn na palavra snail. A 

epêntese aqui é evidenciada pela barra de vozeamento ao início da palavra no 

espectrograma, nítida e robusta. A presença de formantes também reforça a qualidade 

vocálica do segmento. Aqui, o informante inseriu a vogal epentética i ao início, 

ressilabificando a palavra e dividindo o cluster em duas sílabas distintas. Acarretando o 

fenômeno de ressilabificação a fim de facilitar o padrão sonoro até então desconhecido 

para o mais próximo da LM, desfazendo o cluster, o que facilita a pronúncia. 

 A segunda análise realizada foi uma análise estatística. Nela foi utilizado o teste 

estatístico inferencial chi-quadrado para as variáveis Tipo silábico, Vozeamento, Tempo 

de exposição e Sexo. Os resultados dos testes oferecem índices de significância entre as 

variáveis analisadas e os clusters em posição inicial. 

 Na seção seguinte, apresentamos as análises de dados, assim como os resultados de cada 

uma das nossas variáveis. 
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4 ANÁLISES DE DADOS 

 

Nas seções a seguir, apresentamos os resultados para cada variável na realização 

dos clusters. Primeiro apresentamos os resultados da variável tipo silábico, vozeamento, 

sexo, tempo de exposição e indivíduo. 

No geral, os informantes desta pesquisa demonstraram um domínio satisfatório 

dos clusters em posição inicial, com 74.3% de acerto. Detalhes sobre as influências de 

cada variável para a emergência de PSE serão apresentadas a seguir.  

A próxima seção apresenta os principais achados da variável tipo silábico. 

 

4.1 TIPO SILÁBICO 

 

Esta seção busca analisar a influência da variável tipo silábico na emergência de 

PSE em clusters iniciais por aprendizes potiguares de ILE. A figura abaixo apresenta os 

resultados da variável em questão. 

 

Gráfico 01 - Variável Tipo Silábico 

 

χ2(5)= 25,5; p<0,01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O teste estatístico utilizado foi o Chi-Square, o resultado mostrou que a variável 

tipo silábico apresentou resultados significativos para a emergência de PSE (p<0,01) 
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 No gráfico, as colunas em roxo representam o número de ocorrências de cluster 

por tipo silábico, enquanto as em verde mostram as produções com epênteses. Clusters 

formados por st inicial apresentaram o maior índice de PSE com 44 ocorrências. Já o 

tipo sn apresentou uma diferença muito pequena entre esses números, com apenas 

25ocorrências de PSE e 23 de epênteses. Esse tipo silábico se mostrou estar em 

competição entre PSE e epêntese. 

 No geral, os tipos silábicos se mostraram favoráveis a ocorrência de PSE. 

Entretanto, alguns tipos (sm, sn, sl) apresentaram níveis consideráveis de epêntese, 

apresentando competição entre ambos os fenômenos, mostrando diferença significativa 

ao comprar todos os tipos analisados.  

Isso mostra que os informantes desta pesquisa lidaram de formas diferentes ao se 

depararem com clusters que se constituam por diferentes tipos silábicos, afetando 

diretamente sua produção. Os informantes mostraram ter domínio dos tipos silábicos 

analisados, com exceção de sn, o qual mostra-se em um estágio de competição com a 

epêntese vocálica. De maneira semelhante, Nascimento (2016) ao analisar a variável 

tipo silábico, chegou a resultados que indicam que diferentes tipos silábicos atuam 

como atratores que podem colaborar para a realização de PSE.  

A seção seguinte apresenta os principais achados da variável vozeamento. 

 

4.2 VOZEAMENTO 

 

Esta seção analisa a influência da variável vozeamento na emergência de PSE 

em clusters iniciais por aprendizes potiguares de ILE. A figura abaixo apresenta os 

resultados da variável em questão. 
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Gráfico 02 - Variável Vozeamento 

 

χ2(1)= 23,5; p<0,01 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A variável vozeamento foi significativa para a emergência de PSE (p<0,01), 

favorecendo a emergência de cluster. 

 Em roxo, temos o número de ocorrências de clusters com contextos semi-

vozeados (sm, sn, sl), enquanto as colunas em verde mostram as produções desvozeadas 

(sp, st, sk). 

 Clusters desvozeados apresentaram no geral um contexto mais favorável para a 

ocorrência de PSE com 125 ocorrências, enquanto os contextos semi-vozeados se 

mostraram menos favoráveis ao PSE com 89 ocorrências. Os tipos silábicos sm e sl, 

embora semi-vozeados, ainda favoreceram o PSE, sendo que apenas o sn apresentou 

números semelhantes de ocorrência de PSE e epêntese. 

 Assim como os resultados em Nascimento (2016), que apresentam como 

facilitadores à ocorrência de PSE os encontros heterossilábicos compostos de duas 

consoantes desvozeadas, com uma trajetória bem definida até encontros completamente 

vozeados. Representados como D+D > V+D > V+V. Achados em Vitória (2007) se 

assemelham aos aqui descritos, onde a presença de uma consoante sonora no segundo 

segmento do cluster favoreceu a ocorrência de epênteses.  

A próxima seção apresenta os principais achados da variável tempo de 

experiência. 
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4.3 TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

 

Esta seção analisa a influência da variável tempo de experiência na emergência 

de PSE em clusters iniciais por aprendizes potiguares de ILE. A figura abaixo apresenta 

os resultados da variável em questão 

 

Gráfico 03 – Variável Tempo de Experiência 

 

χ2(1)= 4,65; p= 0,03 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O teste estatístico utilizado foi o Chi-Square, o resultado mostrou que a variável 

tempo de experiência foi de caráter significativo (p=0,03), favorecendo a emergência de 

PSE. 

As colunas em roxo mostram o grupo de informantes iniciantes, enquanto as em 

verde apresentam os resultados para o grupo avançado. Os dados mostram que o grupo 

avançado de informantes soube lidar de forma mais satisfatória com os clusters iniciais, 

tendo um maior número de produções de PSE, com 115 ocorrências. 

Apesar das 45 ocorrências de epêntese para o grupo de informantes iniciais, o 

grupo ainda assim lidou bem com clusters em posição inicial, com 99 casos de PSE. 

Mostrando assim, que mesmo aprendizes iniciantes de ILE estão se habituando aos 

novos padrões sonoros do inglês. 
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O tempo de experiência se mostrou uma variável significativa, pois a partir do 

momento que os aprendizes têm um maior contato com o a língua, apresentam um 

maior domínio de clusters iniciais. 

 Assim como em estudos prévios, que apontam para uma correlação positiva 

entre tempo de exposição e experiência na língua-alvo e o desenvolvimento de diversos 

fenômenos fonológicos. Assim os resultados aqui apresentados corroboram aos 

encontrados por Nascimento, G. (2015), onde alunos mais experientes na língua 

conseguiram lidar de forma mais satisfatória com clusters do que aqueles de nível 

iniciante e intermediário. Entretanto, achados de Nascimento (2016) mostraram que 

informantes de níveis iniciantes tiverem desempenho semelhante aqueles de nível 

avançado. 

A seção seguinte apresenta os principais achados da variável sexo. 

 

4.4 SEXO 

 

 Esta seção analisa a influência da variável sexo na emergência de PSE em 

clusters iniciais por aprendizes potiguares de ILE. A figura abaixo apresenta os 

resultados da variável em questão. 

 

Gráfico 04 – Variável Sexo 

 

χ2 (1)= 0,655; p= 0,41 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O teste estatístico utilizado foi o Chi-Square, o resultado mostrou que a variável 

sexo não apresentou diferenças significativas para a emergência de PSE (p= 0,41). 

 As colunas mostradas em roxo representam o grupo feminino de informantes, 

enquanto as em verde mostram o grupo masculino. As colunas à esquerda apresentam 

as ocorrências de PSE, enquanto as da direita mostram o número de epênteses de ambos 

os grupos. O grupo que mais apresentou ocorrência de PSE foi o masculino, com um 

total de 110 ocorrências. Já o feminino com 104 casos de PSE, apresentou o maior  

número de epênteses, com 40 ocorrências. 

 Mesmo o grupo masculino realizando o maior número de PSE, o teste estatístico 

mostra diferença não significativa entre os dois grupos. Ou seja, ambos os grupos 

mostraram domínio semelhante na realização de clusters iniciais no ILE. 

Resultados semelhantes são encontrados em Nascimento (2016), que apontam 

para variável sexo como irrelevante na realização de PSE no ILE. Sendo assim, homens 

e mulheres lidam de forma muito semelhante com clusters no Inglês. 

A próxima seção apresenta os principais achados da variável indivíduo. 

 

4.5 INDIVÍDUO 

Esta seção busca analisar a influência da variável indivíduo na emergência de 

PSE em clusters iniciais por aprendizes potiguares de ILE. A figura abaixo apresenta os 

resultados da variável em questão. 

Gráfico 05 – Variável Indivíduo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em ordem crescente, o gráfico 05 apresenta o número de realizações de PSE por 

informante. Os informantes foram divididos em grupos separados e diferenciados por 

cores, representando números de PSE. 

O informante 05, em amarelo, é o que iremos chamar de ponto neutro. O 

informante em questão apresentou 50% de acerto na realização de clusters, sendo nossa 

base mediana.  

O grupo em vermelho foi o que apresentou maior dificuldade em lidar com 

clusters, apresentando o maior número de epênteses, ficando abaixo do ponto neutro. O 

informante 03 apresentou o menor número de PSE, com apenas 07 ocorrências de um 

total de 18. 

O grupo em verde apresentou um número considerável de PSE, realizando 

satisfatoriamente os clusters em posição inicial do ILE. Os informantes deste grupo 

realizaram mais PSE do que epêntese, porém, ainda abaixo da média do grupo total que 

foi 13,3 ocorrências de PSE. 

 O grupo em azul apresentou altos níveis de realizações de PSE, indicando pouca 

dificuldade em lidar com clusters iniciais, porém, ainda apresentaram baixas 

ocorrências de epêntese. Como exemplo, o informante 02 apresentou 15 ocorrências de 

PSE e apenas 03 de epêntese. 

O grupo em roxo, formado pelos informantes 04, 09 e 14, apresentou resultados 

categóricos, pois não foi realizada nenhuma ocorrência de epêntese. Deste modo, os 

informantes desse grupo apresentaram 100% de acerto de PSE, mostrando total domínio 

sobre a realização de clusters em posição inicial no ILE. 

De maneira geral, os resultados mostram que os informantes apresentaram 

domínio dos clusters iniciais do inglês, onde apenas 02 dos informantes apresentaram 

resultados que desfavorecem a emergência de PSE. 

Os resultados em Nascimento (2016) sugerem que a emergência de PSE 

acontece também no nível individual. Seus resultados corroboram a ideia de que cada 

indivíduo se encontra em uma diferente fase do desenvolvimento fonético-fonológico, 

assim, cada informante lida de forma diferente com os fenômenos inerentes à língua. 

Semelhante aos achados desta pesquisa, alguns informantes realizaram 100% de PSE, 

mas nenhum apresentou altos índices de epêntese. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a realização de clusters iniciais por 

aprendizes potiguares de ILE. A hipótese deste trabalho era de que aprendizes 

potiguares apresentariam domínio dos clusters iniciais do ILE, sofrendo influência de 

variáveis tanto linguísticas como extralinguísticas. 

Nossa hipótese foi confirmada, pois os informantes apresentaram 74,3% de 

realizações de PSE em cluster iniciais. Desse modo, constatamos que aprendizes 

potiguares lidaram de forma satisfatória com os padrões sonoros iniciais do inglês aqui 

analisados.  

Os principais achados desta pesquisa foram:  

• A variável Tipo silábico apresentou resultados significativos para a 

realização de clusters iniciais formados por sm, sn, sl, sp, st e sk. 

Diferentes tipos silábicos foram tratados de formas diferentes, o cluster 

st favoreceu o PSE com 44 ocorrências, enquanto sn mostrou-se não 

favorável com apenas 25. 

• A variável Vozeamento se mostrou significativa para a realização de 

clusters iniciais. Clusters iniciais semi-vozeados apresentaram baixas 

ocorrências de PSE, enquanto os clusters desvozeados aconteceram de 

maneira mais satisfatória. 

• A variável Tempo de experiência mostrou resultados significativos, onde 

informantes de níveis mais avançados apresentaram mais ocorrência de 

PSE, configurando clusters iniciais. Entretanto, um dos informantes que 

apesar de ser de nível iniciante não apresentou nenhuma ocorrência de 

epêntese nos seus dados, tendo um acerto de 100% dos clusters. 

Atribuímos isso ao grande contato com a língua inglesa através de jogos 

online, filmes e músicas em inglês apresentado pelo informante no 

questionário pré-experimento (Apêndice B). 

• Como esperado, a variável Sexo não teve influência significativa para a 

realização de clusters iniciais. 

• A variável Indivíduo mostrou que no geral, aprendizes potiguares de ILE 

estão lidando de forma satisfatória com clusters iniciais do inglês. 

Apenas 02 dos informantes apresentaram baixos níveis de PSE em suas 
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realizações, enquanto no geral 03 informantes apresentaram 100% de 

realização de clusters. 

Esta pesquisa busca por auxiliar professores e alunos de Inglês a melhor 

entender os PSE, assim como abre portas para novos estudos a respeito dos clusters do 

Inglês no RN e região Nordeste, onde pouco ainda se sabe a respeito de PSE. 

A partir dos resultados desta pesquisa, estudos subsequentes podem abranger 

mais tipos silábicos, clusters mediais e finais, assim como analisar encontros 

heterossilábicos no PB. A análise de variáveis aqui não contempladas como frequência 

de ocorrência de cluster também se mostra necessário. Muito há de ser estudado a 

respeito de como se comportam os padrões silábicos emergentes e estudos consecutivos 

a respeito da fonologia na região Nordeste se mostram cada vez mais necessários.  
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 APÊNDICE A 

 

O Experimento X contou com 19 frases a serem lidas no total, sendo 10 delas 

distratoras e 09 contendo 02 clusters cada. Cada cluster foi posicionado entre oclusivas 

desvozeadas afim de uma maior precisão das análises.  

 

A frase-veículo utilizada para o experimento foi: 

“I SPEAK _____ FAST BUT _____ QUIETLY.” 

 Os distratores utilizados seguiram a mesma estrutura, sendo: 

“I SAY _____ AGAIN AND ____ LOUDLY.” 

 Para as frases distratoras, foram utilizados adjetivos no lugar dos clusters 

analisados. 
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APÊNDICE B 

 

Abaixo apresentamos o questionário utilizado para a pesquisa. 

 

 

 

 


