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ABSTRA CT: In this work, we investigate the vibrants used in the speech of a group of 
Americans learners of Portuguese who live in the North of Parana. To study the 
variation in these American learners ’ speech, we anal yze the linguistic and extra 
linguistic conditioning factors. 
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0. Introdu ção 
 
 Aprender uma segunda língua constitui u ma tarefa bastant e co mplexa, pois o 
aprendiz s e depara co m u m amplo conjunto de estrutu ras di ferentes de sua língua 
materna. E, co mo mostram as pesquisas , a língua materna apresenta muita influên cia na 
aprendizagem de u ma outra língua. Estudiosos co mo L ado (1957), Mascherpe (1970) e 
Broselow (1984) afirmam que o indivíduo ao aprender uma língua estrangeira é levado 
a transferir para a língua a ser aprendid a caract erísticas do sistema lingüístico de sua 
língua nativa tais como: fon emas e seus alofones , padrões de acento e rit mo , entoação e 
interação co m out ros fonemas . Percebemos esse fato quando u m falante nativo da 
Língua Portuguesa apresenta di ficuldad e ao pronunci ar a fri cativa interd ental surda [Π] 
e a fricativa interd ental sonora [∆] da Língua Ingl esa, em p alavras como think [‘ΠΙΝκ] 
e mother [‘µ℘∆ε], pois estes sons não existem no qu adro de consoantes do portugu ês, 
fazendo com que o aprendiz empregue [s] ou o [t] at é que ele des envolva a habilidade 
para pronunciar esses sons. Já um falante nativo da língua inglesa, no início d e seu 
aprendizado da língua portuguesa tende a realizar a lateral alveolar /l/ em final de 
sílaba, sal [‘σαℜ] e salta [‘σαℜτα], enqu anto os falant es do português brasileiro, 
exceto em algumas regiões  co mo o extremo sul do país, vocalizam o /l/, sal [‘σαω]  e 
salta [‘σαωτα].  

Nesta pesquisa, investigamos o uso variável das vibrantes na fala d e 
americanos nativos do inglês aprendi zes do português . Pressupondo serem essas 
variações condicionad as por fatores lingüísticos e extralingüísticos, investigamos os 
seguintes contextos lingüísticos: início de sílaba precedendo vogal em início de 
vocábulo - rosa [♦ζα], redondo [Ρ εδοδΥ]; precedendo vogal em grupo consonantal 
em início e meio  de vocábulo - prata [‘πΡατα] , retrato [ηε’τ♦ατΥ]; em início de 
sílaba preced endo vogal em meio de vo cábulo -  sereja [σε’♦εΖα] , correio [κο’ΡεΙυ]; 
pós-vocálica medial - porta [‘π♦τα], carta [‘καΡτα] e pós-vocálica fin al - cantar 
[κα‘τα♦], falar [φα’λαΡ]. Tod avia, devido a disponibilidade de espaço em u ma 
comunicação, trat aremos ap enas dos contextos: início de sílaba precedendo vogal em 
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início de vo cábulo e p recedendo vogal  em grupo conson antal em início e meio de 
vocábulo. Dos fatores extralingüísticos destacamos - sexo, faixa etári a e estilos de 
linguagem – que favorecem as vari antes características d a língua portuguesa ou 
determinam a resistência de variantes próprias  da língua materna (inglês).  
 
1. Procedi mentos metodológicos 
 
1.1. Os in formantes 
 

Nossos dados fo ram obtidos d e u m g rupo constituído por 11 ameri canos 
falantes nativos da língua inglesa e falantes do português co mo s egunda língua, 
residentes em Londrina, região nort e do Paraná. Tendo em vista nossa percep ção de que 
os fenômenos fonético-fonológicos estudados  se apres entam de modo diferente na fala 
dos informantes, de acordo co m a idade, agrup amos os informantes em três fai xas 
etárias: d e 45  a 65 anos; de 35 a 45  anos  e de 15 a 22 anos.  
 
1.2. O instru mento de coleta de dados 
 

Elaboramos nosso instrumento d e coleta de d ados em quatro  partes , d e fo rma 
que os informantes pudessem produzi r vários estilos de linguagem e, assi m, pudéssemos 
estudar a fala dos informantes tanto em u m contexto formal quanto in formal . Optamos, 
então, pela organi zação d e coleta d e dados proposta por L abov (1972: 79-89), n a qu al 
ele afirma que o instru mento de coleta de dados elaborado e dividido dessa man eira 
permite ao  pesquisado r coletar os mesmos  fenômenos em vários  estilos de linguagem.  

A pri meira p arte do  instru mento para a p esquisa de campo se caracteri zou por 
u ma conv ers a espontânea co m os in formantes. A segund a constituiu-se de u m 
questionário dirigido com 59 perguntas, bus cando elicitar itens nos quais os falantes 
nativos do inglês pudessem apresentar di ficuldades na realização das vibrantes. As 
pri meiras 41 perguntas foram elaboradas atrav és de assuntos diversos e as demais 
versaram os campos semânticos  da n atureza e partes do  corpo.  

Na terceira part e do instrumento de coleta de dados, foi proposto aos 
informantes que lessem dois textos escolhidos previ amente pelo p esquisador, s endo u m 
deles a música Jo ão e Maria Chi co Buarque de Holand a e o outro a fábula A raposa e as 
uvas de Monteiro Lobato. Na parte final do instrumento, foi solicitado aos aprendizes 
do português que lessem u ma lista de 72  palavras contendo v erbos no  infinitivo plural 
de no mes, plu ral de verbos , ditongos, v erbos no g erúndio e div ersos substantivos. Esta 
lista tamb ém contou co m 24  pares d e palavras co mo milha / minha, novo / nova. 
 
1.3. O recurso utilizado  na entrevista 

 
Na realização da entrevista utilizamos o  grav ador digital SONYMD walkman 

no intuito de garantir fidelidad e e precisão durante os registros da colet a de dados, pois, 
além da alta qualidade de som qu e ele apresenta h á a possibilidade de s e rep roduzir  
palavras ou sons em faixas , podendo ouvi-las de modo rep etido ou aleatório. Estes 
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recu rsos trazem ao inquiridor maior rapidez, facilidade, rigor e g arantia d e seguran ça 
nas atividades  de trans crição fonética1.  

 
1.4. Trans crição e registro dos  dados 

 
A transcrição  fon ética dos  dados foi realizada co m o auxílio de u m programa 

de co mput ador ch amado Speech Analyzer (analisador de fala). Para a utilização deste 
recu rso, foi necessário transpo rtar os  dados g rav ados no aparelho SONYMD walkman  
para u m CD-room. Devido à qu antidade de informações , editamos os dados nu m outro 
programa chamado Sound Forge e só então se pod e analisar no programa Speech 
Analyzer. 
 
2. O  uso d as vibrantes 
 
 As vibrantes apres entam diversas realizações fonéticas na língua portugues a – 
e, ao qu e parece, também em muitas outras línguas – cujos traços articulatórios não são 
bem evidentes , o que leva os estudiosos, muitas vezes , a classi ficações divergentes em 
relação a certas articulaçõ es. Tendo em vista os vários matizes fonéticos encontrados 
nas vibrantes e pouca relevân cia de certos nuances fon éticos para nossa p esquisa, 
propo mos , neste trabalho, u ma classificação de modo a dar conta do uso variáv el das 
vibrantes, considerando apen as as realizações qu e resultam em diferenças b em 
marcadas no português do grupo d e americanos pesquisado em relação ao português de 
falantes  nativos do Brasil. Desse modo , consideramos, em nossa an álise, a vibrante 
alveolar si mples (o t epe), a vibrante alveolar retro flexa e, sob a denominação vibrante 
posterior, as realizaçõ es vibrante múltipla velar, fricativa v elar e fricativa glotal . 
 A ret roflexa oco rre em final d e sílaba no português falado em u ma grande 
ext ensão t erritorial  do Brasil – particularmente no interior de São Paulo e no rte do 
Paraná - , aparecendo raramente entre vogais e em início de palavra e não aparece em 
grupos consonantais. Já, na língua inglesa, ocorre em g rupos consonantais, entre vog ais 
e em início e final d e vocábulo. Masch erp e (1970) considera a retro flexa co mo u ma 
semivogal alveolar qu e ap resenta muitas realizações fon éticas. Ele afirma qu e, em 
alguns dialetos americanos , essa variante não é produzida depois de vog al. A nosso ver, 
essas diferen ças estruturais silábicas em qu e a retro flexa ap arece na língua inglesa, 
podem ter in fluência no que se refere a permanên cia dess a vibrante em estruturas 
silábicas da língua po rtuguesa em qu e ela normal mente não  ap arece. 
 O tepe ocorre entre vogais e em grupos consonantais em todas as variedades do 
português brasileiro, realizando -se em fin al de sílaba algu mas v ezes. N a língua inglesa, 
os fonemas /τ / e /δ/ são  produzidos como  tepe em alguns vocábulos em posição 
intervocálica e em final de vocábulo precedido de vogal . Essa consoante é chamada no 
inglês de flapped  /ρ /. 
 As vibrantes posteriores2 apresentam distribuição diversifi cada: a vibrante 

                                                 
1 Ver pesquisa de campo do  projeto do Atlas Lingüístico do Brasil –  AL IB-PR. 
2 Embora o modo de articulação das posteriores, na maioria das vezes, seja fricativo, por 
questão de si mpli ficação da denominação, continuaremos ch amando de vibrante essas 
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velar ocorre em posição pré-vo cálica em início e meio de vocábulo, as fricativas vel ares 
e glotais podem ap arecer em posição pré e pós-vocálica, confo rme vari edades 
lingüísticas regionais do português b rasileiro. Na língua inglesa, a fri cativa glotal 
aparece em posição pré-vo cálica, e é geral mente desvozeada, embora uma realização 
vozeada pode ser ouvida ent re vogais em palavras co mo ahead . Não encontramos 
registros da vibrant e v elar e da fricativa v elar no sistema fonético fonológico  do inglês . 
               
2.1. Posição pré-vo cálica em início de pal avra 

 
E m posição pré-vocálica em início de vocábulo realizam-se, no português do 

grupo de falantes pesquisado , as v ariantes retro fl exa, rosa [‘♦ζα] , tepe, redondo 
[Ρε’ δοδΥ] , e posterior, rato [‘ ηατΥ]. O conh ecimento d e que, na língua portugu esa, 
apenas as articulaçõ es posteriores ocorrem em posição pré-vo cálica em início de 
vocábulo, já foi total mente assi milado pel as fai xas etárias mais jovens, qu e realizam 
categori cament e a variante posterior. Já, na fai xa etária mais velha, embo ra haja 
predo mínio da posterior (50 %), dep reendemos a retro flexa (31,08%) e o tep e (18,92 %). 
(ver tabela 1). 
 
Tabela 1 - Uso das vibrantes em posição pré-vocálica em início de vocábulo de acordo 
com três  faixas et árias: 
 

VIBRAN TES 1ª FAIXA 2ª FAIXA 3ª FAIXA 
Retrofl exa 23 (31,08 %) 0 0 
Tepe 14 (18,92 %) 0 0 
Posterior 37 (50%) 46% (11 %) 51 (100 %) 
Total 74 (100 %) 46 (100 %) 51 (100 %) 

  
 Antes de apresentar os resultados sobre o uso das vibrant es em posi ção pré-
vocálica em início d e vocábulo d e aco rdo co m os estilos de linguagem, é preciso 
comentar que, tanto em início de vocábulo quanto em grupos consonantais, 
consideramos relev antes so mente os  dados da 1ª faixa etária. 
 Os estilos de linguagem3 são relevantes em relação ao uso da retro fl exa e do 
tepe: os índices d e uso da retro flexa di minuem grad ativamente a medida em que os 
estilos de coleta d e d ados se torn am mais formais  - exceto o  de leitura de pares de 
palavras – e os do tepe e da posterior, ao contrário au mentam – exceto tamb ém no estilo 
de leitura de pares  de p alavras. (v er t abela 2). 
 

                                                                                                                       
articulaçõ es. 
3 Na pesquisa variacionista, considera-se a l eitura de p ares de pal avras s emelhantes u m 
estilo mais formal de linguagem do que a leitura de texto. Neste, embo ra o falante se 
preocup e co m a homogenei zação de u ma linguagem, ele não percebe qu ais aspectos 
estão sendo observados, já naqu ele estilo, o p esquisador permite ao falante 
refletir/av aliar sua fala. (Labov , 1972 ). 
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Tabela 2 - Uso d as vibrantes em posição pré-vocálica em início de vocábulo, de acordo 
com quatro estilos de linguagem. 
 

VIBRAN TES Estilos de 
Linguagem retroflexa tepe posterior Total 

Espontâneo 13 (64,42%) 2 (10,53 %) 4 ( 21,05%) 19 (100%) 
Dirigida 4 (19,04 %) 3 (14,28 %) 14 (66,66%) 21 (100%) 
Leitura d e t exto 2 (11,11 %) 5 (27,77 %) 11 (61,11%) 18 (100%) 
Leitura d e pares 4 (25 %) 4 ( 25%) 8 (50 %) 16 (100%) 

  
2.2. As vibrantes em grupos  consonantais 
 
 E m grupos conson antais em qu e a vibrante é a s egunda conso ante na língua 
portuguesa, realiza-s e normal mente o tepe (Cristófaro Silva, 2001). No entanto, no 
português falado pelo grupo de americanos pesquisado, co-ocorrem em grupos 
consonantais as variant es retro fl exa, retrato [ηε’τ♦ατΥ], e tepe, prata [‘πΡατα]. E m 
grupos consonantais – diferente do que acontece co m as vibrantes em posição pré-
vocálica em início de vocábulo , contexto em qu e a retro flexa só aparece n a fala dos 
informantes da fai xa etária mais velha – encontra-se essa variant e nas três fai xas etárias, 
embo ra haja predo mínio do tepe. Os resultados mostram redução gradu al nos índices de 
ocorrência da retroflexa, da fai xa etária mais velha para a mais jovem, e el evação, 
também g radu al, dos índices de uso do tepe, da fai xa etári a mais velha para a mais 
jovem (ver tab ela 3 ). 
 
Tabela 3 –  Uso d as vibrantes em grupos  consonantais 
 

Vibrantes 1ª FAIXA 2ª FAIXA 3ª FAIXA 
Retrofl exa 91 (37,45 %) 12 (7,59 %) 9 (5,08 %) 
Tepe 152 (62,55 %) 146 (92,11 %) 168 (94,22 %) 
Total 243 (100 %) 158 (100 %) 177 (100 %) 

 
 Os resultados referentes ao uso d as vibrantes em grupos consonantais  de 
acordo co m os estilos de linguagem na 1ª faixa etária indicam a mes ma tendênci a do 
desse fenômeno em início de vocábulo, ou seja, a medida em que os  estilos vão se 
tornando mais formais há uma redução dos índices de uso d a retroflexa – exceto na 
leitura de pares de palavras – e uma elevação nos índices referent es ao uso do tepe – 
exceto, tamb ém, n a leitura d e p ares  de palav ras. (v er tabel a 4).  
 
Tabela 4 -  Uso d as vibrant es em g rupos conson antais de acordo co m quatro estilos de 
linguagem na 1ª faixa etári a. 
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Articulação d as vibrantes Estilo de 

linguagem [Ρ] [♦] 
 

Total 
Espontânea 32 (43,83  %) 41 (56 %) 73 (100 %) 
Dirigida 57 (67,85  %) 28 (32,09  %) 85 (100 %) 
Leitura de 
texto 42 (75 %) 14 (25 %) 56 (100 %) 

Leitura de 
Pares 21 (72,41  %) 8 (28,64  %) 29 (100 %) 

 
3. Considerações  finais 
 

A análise das vibrantes desenvolvida n a presente seção p arece mostrar que os 
falantes aprendi zes de u ma segund a língua lidam com uma div ersidade de fatores 
lingüísticos e extralingüísticos tanto favorecedores quanto inibidores do p rocesso de 
aprendizagem. Nossa análise parece ter demonstrado  que: a) estruturas di ferentes da 
língua materna in fluen ciam no sentido de pres ervar tais marcas na língua em aquisição; 
b) os contextos em qu e são permitidos o uso de fonemas na língua inglesa, condicion am 
o uso desses mes mos fon emas no portugu ês - em posição pré-vo cálica em início de 
vocábulo – rato [‘♦ατΥ], e em grupos consonantais – prato [‘π♦ατΥ] e c) fatores 
ext ralingüísticos como a idad e e os estilos de linguag em foram d eterminant es na 
aprendizagem do português pelo  grupo de ameri canos  pesquisado. 

 
RESUMO: Neste trab alho, investigamos as vibrantes na fala de um grupo de 
americanos ap rendizes do português situados no no rte do  Paran á. Para dar cont a da 
variação pres ente na fala desses americanos, an alisamos os fatores condicion adores 
lingüísticos e extra lingüísticos. 
 
PALAVRAS-CHA VE: variação fonética; vibrantes; condi cionadores lingüísticos e 
ext ra lingüísticos. 
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