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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a modelagem da assimilação de 

fricativas seguidas por [i] por japoneses aprendizes de inglês como segunda 

língua segundo o Perceptual Assimilation Model. 

Propomos que estes aprendizes assimilarão as sequências [sɪ si: ʃɪ ʃi:] para 

[ɕi] e as sequências [zɪ zi: ʤɪ ʤi] para [ɟʑi]. Levantamos também outras duas 

hipóteses: a de que a discriminação das sequências contendo [ɪ] será mais 

apurada do que a discriminação das sequências contendo [i:]; e a de que as 

oposições do tipo [z_] x [ʤ_] serão de mais fácil discriminação do que as 

oposições do tipo [s_] x [ʃ_].  

Para testar nossas hipóteses, desenhamos e executamos um experimento 

em que dois informantes, falantes nativos de japonês aprendizes de inglês 

como segunda língua, deveriam ouvir grupos de três palavras e dizer se todas 

eram repetições de uma mesma palavra, ou se uma delas possuía um som 

diferente. Neste último caso, também deveriam informar qual era a palavra com 

o som diferente. As palavras iniciavam-se todas com as sequências-alvo e as 

eventuais palavras diferentes eram pares mínimos das outras de seu grupo, 

com apenas o som inicial trocado, criando uma das oposições analisadas ([s_] 

x [ʃ_] ou [z_] x [ʤ_]). 
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Os resultados apontam para uma confirmação da maior parte de nossas 

hipóteses, uma vez que ambos os informantes apresentaram uma taxa de erro 

para as sequências [sɪ si: ʃɪ ʃi:] e [zɪ zi: ʤɪ ʤi:] maior que 25%. Além disso, as 

sequências com a vogal [ɪ] de fato foram melhor discriminadas que as 

sequências com a vogal [i:]. 

No entanto, os resultados apontam para dificuldades por parte de um dos 

informantes em sequências em que não esperávamos qualquer problema. Para 

os dois informantes, os dados também apontam para uma dificuldade maior na 

discriminação da oposição [s_] x [ʃ_] do que da oposição [z_] x [ʤ_]. 

Acreditamos que o pequeno número de dados coletados possa ser responsável 

por esses resultados inesperados. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims at modeling within the framework of the Perceptual 

Assimilation Model, the assimilation of fricatives followed by [i] by Japanese 

learners of English as a second language. 

We propose that these learners will assimilate the sequences [sɪ si: ʃɪ ʃi:] to 

[ɕi] and the sequences [zɪ zi: ʤɪ ʤi] to [ɟʑi]. We have two further hypothesis: that 

the discrimination of sequences containing [ɪ] will be more accurate than the 

discrimination of sequences containing [i:]; and that the oppositions of the type 

[z_] x [ʤ_] will be more easily discriminated than sequences of the type [s_] x 

[ʃ_].  

In order to test our hypothesis, we designed and performed a pilot 

experiment in which two subjects, native speakers of Japanese learners of 

English as a second language, had to listen to groups of three words and say 

whether they were all repetions of the same word or whether one of them had a 

different sound in it. In this last case, the subjects should also indicate which of 

the three words were the “odd one out”. All words began with one of the target 

sequences and the “odd words” formed minimal pairs with the other two of its 

group, with only the initial sound being different, within the analyzed oppositions 

([s_] x [ʃ_] ou [z_] x [ʤ_]). 
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The results point towards a confirmation of most of our hypothesis, since 

both the subjects presented a rate of mistake for the sequences [sɪ si: ʃɪ ʃi:] and 

[zɪ zi: ʤɪ ʤi:] higher than 25%. Also, sequences with the [ɪ] vowel were indeed 

better discriminated than sequences with the [i:] vowel. 

However, the results indicate that one of the subjects had difficulties in 

discriminating sequences for which we did not expect any problems. For both 

subjects, our collected data also point to a greater difficulty in discriminating 

sounds from the opposition [s_] x [ʃ_] than sounds from the opposition [z_] x 

[ʤ_]. We believe that the small amount of collected data may be responsible for 

such unexpected results. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aprendizado de uma língua estrangeira (L2) é um processo longo e 

dinâmico, que envolve diversos estágios intermediários que levam o aprendiz 

dos níveis mais básicos até os de maior proficiência (ELLIS, 1997). Durante 

este processo, uma das características comuns a todos os aprendizes é a 

presença, em maior ou menor escala, dos chamados “erros”1, produções 

percebidas como “estranhas” ou “diferentes” por falantes nativos da língua alvo. 

Tais erros podem acontecer por diversas razões, como estresse emocional, 

limitações de memória e falta de conhecimento sobre a L2. Na década de 

1990, surgem diversos modelos de análise de aquisição e percepção de 

fonologia de L2, sendo um deles o Perceptual Assimilation Model (PAM), de 

Catherine Best (BEST, 1996). 

Propomos, neste trabalho, modelar a assimilação de certas sequências 

segmentais do inglês por falantes nativos do japonês. Em especial, nos 

concentraremos em sequências do tipo [sɪ si: ʃɪ ʃi: zɪ zi: ʤɪ ʤi:], devido à grande 

diferença nos arsenais consonantais e processos de alofonia nas duas línguas. 

Julgamos que, para testar essa modelagem, seja útil um experimento que 

nos traga dados concretos sobre a assimilação de japoneses dos sons-alvo. 

                                            

1 Assumimos, nesta introdução, a visão de “erro” comum em contextos tradicionais de 
ensino de segunda língua. 
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Iniciamos nosso trabalho traçando um breve percurso histórico da evolução 

de modelos científicos em ASL, especialmente em aquisição e percepção de 

fonologia de L2. Explanamos na sequência dois modelos teóricos que servem 

de base ao PAM e então o próprio PAM. Ao fim dessa seção de bases teóricas, 

descrevemos articulatoriamente os sons-alvo de nosso estudo, assim como os 

processos de alofonia a eles relacionados. 

Na seção 3, realizamos nossa modelagem e lançamos algumas hipóteses 

sobre a assimilação das sequências-alvo por falantes nativos de japonês. 

Em seguida, descrevemos nossos objetivos específicos para o presente 

estudo. 

Na seção 5, fazemos a descrição de um experimento-piloto desenhado 

para testar nossas hipóteses. 

Terminamos nosso trabalho analisando os resultados do experimento, 

relacionando-os às hipóteses lançadas no início do trabalho, e apontando para 

caminhos futuros para nossa investigação. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA EM PERCEPÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA 

2.1 Histórico 

A aquisição de segunda língua (ASL) tem sido alvo de intensa pesquisa por 

parte da linguística aplicada e no decorrer das últimas décadas grandes 

evoluções neste campo podem ser observadas. O desenvolvimento de 
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modelos que expliquem especificamente a percepção dos sons da fala de uma 

segunda língua (L2), no entanto, só começaram a surgir a partir da década de 

1990. Até então, os estudos realizados na área baseavam-se em modelos mais 

gerais de aquisição de L2. 

Assim, durante o período de predomínio do estruturalismo e behaviorismo, 

o principal modelo utilizado foi o da Hipótese de Análise Contrastiva (CAH, 

Constrative Analysis Model, no original), formalmente idealizado por Charles 

Fries (1945). 

Defendendo a CAH há autores como Lado (1957), que afirma que erros e 

dificuldades de alunos de L2 são previsíveis, pois haveria uma relação direta 

entre as imprecisões do aprendiz e diferenças linguísticas entre língua materna 

(L1) e língua-alvo. Segundo ele, a estrutura gramatical da língua nativa tende a 

ser transferida para a língua estrangeira e essa transferência acontece muito 

sutilmente, de modo que o aprendiz nem mesmo a percebe, a menos que se 

chame a atenção para casos específicos. 

Conceito semelhante introduz Weinreich (1953), utilizando o termo 

“interferência” para designar o uso de tais estruturas fonológicas, léxico-

morfológicas e sintáticas não pertinentes à produção da L2 durante a 

aprendizagem. 

No entanto, esse modelo possuía um caráter reducionista: como exemplo, 

citamos Lee (1968), um dos mais fortes defensores da teoria, que declara 
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sobre a Análise Contrastiva que a única causa de erro é a transferência da L1 

do aluno sobre a L2. Já no fim da década de sessenta e início da década de 

setenta, as críticas a esse reducionismo tornaram-se mais incisivas. Observou-

se que o modelo não era infalível, que nem todas as diferenças linguísticas 

causavam dificuldades e erros, enquanto se podiam observar outros casos em 

que alunos consistentemente apresentavam dificuldade em estruturas a 

princípio “idênticas” entre línguas diferentes. Fernández (1997) menciona que 

dados empíricos demonstram que a interferência não explica a maioria dos 

erros cometidos no aprendizado de L2, que o avanço da sociolingüística e da 

psicolinguística bate de frente com diversos aspectos do Modelo de Análise 

Contrastiva, e que métodos de ensino baseados unicamente nesta hipótese 

não eram tão eficazes como se propunham no sentido de evitar erros. 

Além disso, devido às próprias bases teóricas da CAH (behaviorismo e 

estruturalismo), há nesse modelo um tratamento da fonologia bastante 

simplista, que trabalha com “sons iguais” ou “sons diferentes”, sem levar em 

consideração o fato de que os sons da fala não são segmentos estáticos, 

sendo eles as unidades mínimas que são simplesmente “trocadas” ou “usadas 

corretamente”. 

Ainda assim, é inegável a contribuição de tal modelo em um tempo em que 

pouco ou nada se havia documentado no campo de erros em ASL, e que seus 

princípios básicos – de transferência, interferência e previsibilidade de certos 

erros linguísticos –, quando isentos de reducionismo, ainda contribuem para a 
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compreensão das imprecisões no processo de aprendizagem (SRIDHAR, 

1981). De fato, segundo autores como Dulay e Burt (1974), Richards (1971) e 

Eckman (2004) afirmam que, ainda que haja um amplo debate sobre a 

importância do papel da L1 do aprendiz sobre o aprendizado da L2 de forma 

geral, é na fonologia que esta influência é mais facilmente atestada. 

Já o Modelo de Análise de Erros surge nos anos setenta, influenciado 

diretamente pelas pesquisas e avanços do gerativismo, encabeçado por Noam 

Chomsky. Esse modelo difere do anterior ao defender que o estudante 

desempenha papel ativo no processo de aprendizagem, sendo capaz de 

processar hipóteses e criar outras próprias a respeito da L2 aprendida, por 

vezes acertando, por vezes não (DURÃO, 1999). Isso não elimina o peso da 

interferência linguística, antes, implica que o ambiente de aprendizado não é o 

único responsável por minimizar os erros do aluno – ele possui o dispositivo da 

Gramática Universal e deverá fazer suposições sobre como uma L2 

particulariza cada um dos princípios linguísticos que aprende. Um dos grandes 

defensores deste modelo é Corder (1967, 1971, 1974), que afirma que novos 

modelos teóricos sobre ensino/aprendizado devem ser desenvolvidos segundo 

a teoria mentalista de Chomsky. Segundo ele, o aluno aprenderia uma L2 da 

mesma maneira que aprendeu sua língua materna e as diferenças entre elas, 

logo, não estariam no processo, mas nas circunstâncias em que ambas 

acontecem. 
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Essa nova visão do aprendizado de L2 está intimamente ligada ao conceito 

de Interlíngua (IL). A IL foi introduzida pelo linguista Larry Selinker (1972) e 

consiste em um sistema linguístico intermediário criado pelo aprendiz entre sua 

L1 e a L2. Segundo Ellis (1997), esse sistema é caracterizado pela influência 

da língua-mãe em sua produção da língua-alvo, de forma que aspectos 

sintáticos, fonológicos, semânticos e lexicais da língua nativa influenciam as 

novas construções da L2. Enquanto às vezes essa transferência é completa, 

em outras o processo é intermediário devido ao conhecimento parcialmente 

internalizado pelo aluno no aprendizado da L2. 

No entanto, apesar da grande influência dos princípios acima citados do 

gerativismo sobre pesquisas na área de aquisição de fonologia de L2, será 

apenas na década de 1990 que modelos na área tomarão por base a fonologia 

gerativa – em específico, os modelos de traços distintivos. Assim, é nesse 

período que Hancin-Bhatt (1994) propõe o Modelo de Competição de Traços 

(FCM, Feature Competition Model, no original); Brown (1998, 2000) propõe 

uma abordagem baseada na Geometria de Traços; e Flege (1995) elabora o 

Modelo de Aprendizado de Fala (SLM, Speech Learning Model, no original). 

O FCM de Hancin-Bhatt (op. cit.) propõe a noção de proeminência de 

traços. Neste modelo, a decisão sobre quais traços sejam proeminentes se 

baseia na representação fonológica dos segmentos e em quais traços dos 

mesmos podem ser não-especificados dentro do sistema. Este modelo propõe 
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ainda que traços usados mais frequentemente na L1 do aprendiz serão aqueles 

que terão maior influência sobre a aquisição de uma L2. 

O modelo de Brown (op. cit) também se baseia no conceito de 

subespecificação, argumentando que os segmentos não são formados por 

feixes desordenados de traços, mas que há uma estrutura hierárquica para 

esses feixes, que varia conforme a língua e as necessidades de especificações 

de traços para que cada segmento possa ser contrastado com um outro do 

mesmo sistema. 

O SLM de Flege (1995), por fim, consiste de quatro postulados gerais e 

sete hipóteses e apresenta o diferencial de se basear também em noções de 

modelos cognitivos mais gerais, como o de diferentes tipos de memória. 

Também na década de 1990, acompanhando novas propostas na área de 

pesquisas de fonética e fonologia, surge o Modelo de Assimilação Perceptual 

(PAM, Perceptual Assimilation Model), proposto por Best (1993, 1994, 1995). 

Este modelo, assim como suas bases teóricas, serão resenhados em detalhes 

na próxima seção. 
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2.2 O PAM e suas bases teóricas 

O PAM foi proposto por Catherine Best, pesquisadora do Haskins 

Laboratories2, com o intuito de modelar a percepção e assimilação dos sons 

que formam a cadeia da fala nas diversas línguas, tanto nos processos de 

aquisição de primeira língua quanto de segunda língua. Os trabalhos que 

definem mais diretamente seu modelo são BEST (1993, 1994, 1995), sendo 

que BEST (1995) é o que mais diretamente trabalha com o PAM em percepção 

de L2 e é o trabalho sobre o qual mais nos debruçaremos neste pesquisa.3 

Considerando que o PAM é um modelo de percepção fonológica, a autora 

utiliza outros dois modelos para estabelecer as bases do seu próprio. 

2.2.1 Modelo teórico de percepção: Direct Realism 

A base teórica de que Best se utiliza no campo da percepção é o Direct 

Realism (ou Direct Realist Perspective), de James e Eleanor Gibson (cf. 

GIBSON & GIBSON 1955, 1972).  A principal premissa desse modelo é a de 

que, em todos os casos de percepção, o objeto perceptual é apreendido 

diretamente – e não apenas um “representante mental” a partir do qual o objeto 

do mundo precisa ser inferido. O indivíduo que percebe, coleta informações via 

sistemas perceptuais biológicos e de sua ação exploratória no tempo e espaço. 

                                            

2 http://www.haskins.yale.edu/ 
3 Todas as publicações de Best, assim como as de outros membros do Haskins 

Laboratories, podem ser acessadas através da página 
http://www.haskins.yale.edu/publications/pub-b.html. 
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Não há, segundo este modelo, necessidade de uma mediação feita por 

associações adquiridas ou provindas de conhecimento inato. Assim, esse 

modelo se contrapõe diretamente a perspectivas de percepção indireta ou 

representacional. 

Isso não implica em infalibilidade da percepção, nem que não haja 

necessidade de se aprender como perceber o mundo. Ao contrário, nesse 

modelo, o aprendizado desempenha um papel central, pois permite que o 

indivíduo, à medida que se “afina” ao fluxo de informações, detecte invariantes 

de ordem mais elevada, podendo assim economizar seus processos de 

percepção, dispensando aqueles detalhes de baixa ordem que não são de 

importância segundo a sua experiência de vida. 

A aplicação deste princípio à percepção dos sons da fala é bastante direta: 

quando nasce, a criança recolhe informações de baixa ordem de forma 

indiscriminada. Ou seja, a princípio a criança não percebe qualquer informação 

linguística nos sons da fala – eles são percebidos da mesma maneira que 

quaisquer outros sons do ambiente. A percepção da fala aconteceria de 

maneira similar à que percebemos ferramentas: as associamos à sua função 

de completar tarefas (atingir objetivos) – um martelo associado à sua 

capacidade de bater pregos, por exemplo. A fala, neste caso, estaria 

relacionada à função de atingir objetivos comunicativos. Desta forma, à medida 

que sua experiência com a língua aumenta, a criança começa a ser capaz de 

dar mais importância àqueles sons que carregam significado, assim como as 
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relações entre eles, tornando-se cada vez mais apta na utilização dessa 

“ferramenta”. Pouco a pouco, o sistema perceptual da criança estará bastante 

treinado para detectar apenas as relações mais relevantes, ao mesmo tempo 

em que estará treinado para deixar de lado todas aquelas informações de baixa 

ordem que não forem significativas em sua língua – sempre buscando a maior 

eficiência e economia do processo. 

Isso não implica, de forma alguma, que em algum momento o adulto tornar-

se-á incapaz de perceber determinado som da fala que não pertença à sua 

língua materna. Antes, ele estará simplesmente “muito bem treinado” para não 

percebê-lo, de forma que durante a aquisição de uma L2, seria necessária uma 

nova “afinação” de seu sistema perceptual, possibilitada através de sua 

experiência com a língua nova. 

2.2.2 Modelo teórico fonológico: Articulatory Phonology 

Articulatory Phonology4 é o modelo fonológico sobre o qual o PAM lança 

suas bases. Esse modelo foi proposto por Catherine Goldman e Louis 

Goldstein (cf. BROWMAN & GOLDSTEIN 1990, 1992) e tem por principal 

premissa que os primitivos fonológicos mínimos são gestos articulatórios. 

“Gestos” se referem, nesse contexto, à formação de constrições pelos vários 

articuladores nas diversas posições do trato vocal. Esta informação gestual 

                                            

4 Geralmente traduzido por “Fonologia Articulatória”. 
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estaria disponível nos sons da fala porque a sua estrutura acústica é modelada 

de acordo com princípios da física acústica, através de regras previsíveis. 

Assim, a onda sonora seria apenas o meio através do qual a informação 

gestual pode ser transmitida. 

Esse modelo diferencia-se dos modelos estruturalistas e gerativos 

essencialmente em que os fonemas não são os primitivos mínimos do sistema 

fonológico. Nem, tão pouco, seriam “traços” como [±sonoro] ou [±vocálico]. As 

categorias fonológicas seriam formadas, na verdade, por estruturas estáveis de 

gestos simples5, chamadas de constelações6. Estes gestos simples se referem 

às constrições no trato vocal mencionadas no parágrafo anterior. De igual 

importância para este modelo são informações de faseamento7 dos gestos: 

qual é o tempo que cada gesto leva, proporcionalmente (a outros gestos e à 

velocidade de fala, por exemplo), para se iniciar e terminar? Em que momento 

de um gesto inicia-se o próximo para que, juntos, formem uma constelação? 

Informações sobre faseamento como intrínsecas ao primitivo fonológico 

constituem um dos aspectos que tornam esse modelo bastante interessante 

quando nos deparamos com detalhes de produção que, em outros modelos, 

acabam por ser simplesmente atribuídos à oposição “língua vs. fala” ou 

                                            

5 Simple gestures, no original. 
6 Constalations, no original. 
7 Phasing, no original. 
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“conhecimento vs. desempenho”, por exemplo. Além disso, a fonologia 

articulatória modela facilmente dados gradientes, pois admite valores contínuos 

ao invés de informações discretas, como acontece com modelos mais 

tradicionais (por exemplo, um som ou é [+vozeado] ou [–vozeado], sem 

possibilidade de meio termo). 

2.3 Perception Assimilation Model – PAM 

O primeiro conceito importante para o PAM é o chamado Domínio Fonético 

Universal, que seria a combinação de todas as possíveis constrições (total e 

parcial, por exemplo) nos vários pontos de articulação do trato vocal (dos lábios 

à glote)8. O modelo teoriza que estas combinações são limitadas e podem ser 

descritas uma a uma em um modelo hierárquico de nós 9. O primeiro nó 

remeteria ao trato vocal como um todo, e se subdividiria progressivamente em 

sistemas menores. 

Baseado nesse modelo hierárquico, o PAM define o Espaço Fonológico 

Nativo10, que representa o conjunto gestos simples do Domínio Fonético 

Universal que as diferentes línguas circunscrevem. Este Espaço é definido para 

cada língua, primeiramente, como o espaço compreendido entre os dois 

articuladores extremos utilizados em fonemas daquela língua. Ainda que, 

                                            

8 Uma explanação detalhada sobre os pontos e tipos de constrição pode ser encontrada 
em BEST (1995), p. 187 a 189. 

9 Nodes, no original. 
10 Native Phonological Space, no original. 
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conceitualmente, esse espaço possa variar de uma língua para outra, na 

realidade a vasta maioria das línguas compreenderá ao menos todo espaço 

desde os lábios até a parte superior da faringe, uma vez que consoantes 

bilabiais e a vogal [a] estão presentes quase que universalmente nas línguas 

(cf. LINDBLOM 1990). 

Além disso, esse Espaço Fonológico Nativo deve também incluir a 

definição espaço-temporal dos próprios gestos simples de constrição daquela 

língua: nesse ponto, o grau de constrição pode ser visto como uma dimensão 

dinâmica de ordem superior do Domínio Universal, circunscrito de forma 

particular para cada língua. 

Assim, resumindo, o Espaço Fonológico Nativo remete a tudo aquilo 

compreendido entre os pontos e graus de articulação extremos de uma língua. 

Tudo aquilo que não for compreendido nesse Espaço, postula o PAM, será 

percebido não apenas como “estrangeiro”, mas muito possivelmente como um 

som “inapropriado” para a linguagem11. 

Outro postulado do PAM é que as categorias fonológicas de cada língua 

serão formadas por constelações de gestos simples (como define a Fonologia 

Articulatória) do Espaço Fonológico Nativo. Essas constelações utilizam-se de 

coordenações particulares de gestos simples para cada língua, assim como 

                                            

11 Como acontece com cliques e alguns sons glotais e uvulares de diversas línguas, 
quando ouvidos por falantes de línguas que não contém estes sons. 
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dependerão de relações de faseamento entre estes gestos simples também 

particulares a cada língua12. 

Até aqui, enfatizamos as diferenças fonológicas entre as línguas. Mas o 

fato é que, uma vez a fonologia das línguas ancora-se sempre no mesmo 

(limitado) Domínio Universal, é previsível que as línguas possuam um grande 

conjunto comum de constelações e gestos simples contidos em seus Espaços 

Nativos. 

A premissa fundamental do PAM para a percepção dos sons da fala de 

uma L2 é que os segmentos não-nativos tendem a ser percebidos de acordo 

com os pontos comuns e diferentes entre suas constelações de gestos e 

aquelas contidas na sua proximidade no Espaço Fonológico Nativo. Em outras 

palavras, espera-se que o ouvinte detecte similaridades gestuais entre sons de 

uma L2 e categorias nativas, assim como discrepâncias das propriedades 

gestuais entre eles – quanto maiores, mais detectáveis.  

Especificamente, os seguintes padrões de assimilação perceptual de um 

determinado som de uma L2 são definidos no PAM (BEST 1995, p. 194, 195): 

                                            

12 O que daria conta da diferença entre sons considerados geralmente como iguais entre 
duas línguas, como o [t] do português e o [t] do inglês, mas que, na Fonologia Articulatória, de 
fato utilizam-se de faseamento dos gestos simples diferentes (por exemplo, duração da 
constrição linguodental e momento relativo da soltura). 
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1. Assimilado a uma categoria nativa: o som é assimilado a uma categoria 

segmental da L1, com o som sendo classificado como: 

a. Um bom exemplar daquela categoria; 

b. Um exemplar aceitável, mas não ideal daquela categoria; 

c. Um exemplar bastante desviante daquela categoria. 

2. Assimilado como um som não-categorizável: o som é percebido como 

contido no Espaço Fonológico da L1, mas o ouvinte não consegue 

categorizá-lo claramente como uma ou outra categoria de sua L1. 

3. Não assimilado à fala: o som não é percebido como um som da fala, 

uma vez que se encontra fora do Espaço Fonológico da L1 do ouvinte. 

Os padrões de assimilação de contrastes não nativos, por sua vez, serão 

dependentes essencialmente dos padrões de assimilação de cada som do 

contraste em particular. Um resumo das possíveis combinações se segue13: 

1. Two-Category Assimilation14 (Tipo TC): Cada segmento não nativo é 

assimilado a uma categoria nativa independente. Espera-se que a 

discriminação seja excelente. 

                                            

13 Uma vez que as siglas utilizadas no PAM remetem ao inglês, decidimos manter os 
termos técnicos nesta língua, trazendo a tradução na primeira vez em que aparecem em notas 
de rodapé. 
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2. Category-Goodness Difference15 (Tipo CG): Os dois segmentos não 

nativos são assimilados a uma mesma categoria da L1, com diferenças 

entre o grau de proximidade do segmento nativo (por exemplo, um é 

exemplar ideal e o outro desviante). Espera-se que a discriminação seja 

de moderada a muito boa, dependendo da magnitude de diferença 

entre os sons não nativos. 

3. Single-Category Assimilation16 (Tipo SC): Os dois sons não nativos são 

assimilados a uma mesma categoria e com graus de proximidade do 

ideal semelhantes (ambos aceitáveis ou ambos desviantes). Espera-se 

que a discriminação seja ruim. 

4. Both Uncategorizable17 (Tipo UU): Os dois sons pertencem ao Espaço 

Fonológico Nativo da L1 do ouvinte, mas nenhum é assimilado como 

uma categoria da L1. Espera-se que a discriminação destes sons seja 

de ruim a muito boa, dependendo das diferenças nas constelações de 

gestos envolvidas em cada som. 

                                                                                                                                

14 Assimilação de Duas Categorias. 
15 Diferença de Proximidade de Categoria. 
16 Assimilação a uma Categoria. 
17 Ambos não Categorizáveis. 
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5. Uncategorized versus Categorized18 (Tipo UC): Um som não nativo é 

assimilado a uma categoria da L1, mas o outro não é assimilado a 

qualquer categoria. Espera-se que a discriminação seja muito boa. 

6. Nonassimilable19 (Tipo NA): Nenhum dos sons pertence ao Espaço 

Fonológico Nativo da L1 do ouvinte, de forma que nenhum é percebido 

como um som da fala. Espera-se que a discriminação varie de boa a 

muito boa, dependendo da diferença entre as constelações de gestos 

de cada som. 

2.4 Descrições articulatórias dos sons-alvo 

Realizamos, aqui, uma breve descrição da articulação dos sons-alvo de 

nossa pesquisa, uma vez que o PAM tem por bases a fonologia articulatória. 

Utilizamos para todas as descrições abaixo o manual de fonética japonesa de 

Akamatsu (1997), que também contém comparações dos sons do japonês com 

sons do inglês. 

2.4.1 Fricativas Palatais [s z] 

Essas fricativas estão presentes tanto no inglês quanto no japonês. Os 

gestos articulatórios envolvidos na produção desses sons são: 1) palato mole 

elevado, fechando o canal nasal e tornando esses sons “não-nasais”; 2) o 

                                            

18 Não Categorizável versus Categorizado. 
19 Não Assimiláveis. 
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dorso da língua não se eleva, permanecendo em posição neutra; 3) a ponta da 

língua eleva-se e cria uma constrição na região palatal; 4) o ar advindo da 

faringe passa pela constrição palatal, criando um intenso ruído fricativo; 5) a 

vibração da das pregas vocais produz a oposição [s] (surda) e [z] (vozeada). 

2.4.2 Fricativas Álveo-palatais [ʃʃʃʃ ʒʒʒʒ] 

Essas fricativas estão presentes apenas no inglês. Os gestos articulatórios 

envolvidos na produção desses sons são: 1) palato mole elevado, fechando o 

canal nasal e tornando esses sons “não-nasais”; 2) o centro do dorso da língua 

é abaixado, formando um pequeno “vale” (groove) na região central, que vai de 

sua base até a ponta; 3) a ponta da língua permanece neutra ou eleva-se 

levemente; 4) o ar advindo da faringe passa pela constrição do dorso da língua, 

gerando ruído fricativo; 5) a vibração das pregas vocais produz a oposição [ʃ] 

(surda) e [ʒ] (vozeada). 

2.4.3 Africadas Álveo-palatais [ʧʧʧʧ ʤʤʤʤ] 

As africadas do inglês realizam-se de forma idêntica às fricativas [ʃ ʒ], 

exceto pelo fato de que a fricção propriamente dita é precedida por uma 

oclusão completa, localizada no mesmo ponto de articulação que as referidas 

fricativas (o que as torna homorgânicas). 
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2.4.4 Fricativa Lâmino-dorso álveo-palatal [ɕɕɕɕ] 

Essa fricativa do japonês tem, como o nome sugere, ponto de articulação 

passivo comum às fricativas álveo-palatais [ʃ ʒ]. No entanto, os articuladores 

ativos (i.e., os que realizam movimento) não são os mesmos que os das 

fricativas do inglês. Segundo AKAMATSU (1996) os gestos envolvidos na 

produção deste som são: 1) palato mole elevado, fechando o canal nasal e 

tornando esses sons “não-nasais”; 2) o dorso da língua permanece plano e 

eleva-se, aproximando-se ligeiramente da região álveo-palatal; 3) a ponta da 

língua desce até logo abaixo dos dentes inferiores; 4) o ar advindo da faringe 

passa pela constrição do dorso da língua, gerando ruído fricativo; 5) não há 

vibração das pregas vocais, sendo que o som é surdo. 

2.4.5 Africadas Lâmino-dorso álveo-palatais [cɕɕɕɕ ɟʑɟʑɟʑɟʑ]20 

Estas africadas do japonês são produzidas basicamente da mesma 

maneira que a fricativa [ɕ], descrita acima, com a diferença de que há uma 

oclusão completa, realizada no mesmo ponto de articulação e com os mesmos 

articuladores ativos de [ɕ], precedendo a formação da constrição por que o 

fluxo de ar passará para gerar o ruído fricativo deste som. Além disso, 

                                            

20 [ʑ] é o símbolo do IPA para a versão sonora da fricativa lâmino-dorso álveo-palatal [ɕ], 

enquanto [c ɟ] remetem às oclusivas homorgânicas a essa fricativas (de forma que, 

naturalmente, [cɕ] e [ɟʑ] fazem referência às africadas lâmino-dorso álveo-palatal surda e 
sonora, respectivamente) 
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enquanto em princípio não há uma versão sonora para a fricativa lâmino-dorso 

álveo-palatal, a africada homorgânica pode ser produzida tanto sem vibração 

das pregas vocais ([cɕ]) quanto com vibração das pregas [(ɟʑ)]. 

2.4.6 Vogais: [i:i:i:i:] e [ɪɪɪɪ] do inglês e [iiii] do japonês 

Na língua japonesa, temos a vogal anterior alta [i], produzida com os lábios 

aproximados (mas não arredondados) e frente do dorso da língua 

aproximando-se do palato duro – ou seja, idêntica ou bastante semelhante à 

vogal anterior alta do próprio português. 

Na língua inglesa, no entanto, tal vogal não existe. Temos a vogal também 

anterior e alta [i:], mas que se diferencia da vogal japonesa por ter uma 

constrição entre a língua e o palato ligeiramente mais tensa e, principalmente, 

por ter duração prolongada. Há, também, a vogal [ɪ], de produção semelhante 

ao [i] do japonês, mas executada com lábios mais abertos, mandíbula mais 

abaixada e dorso da língua menos anteriorizado. 

2.5  Processos de alofonia 

No caso do inglês, não há alofonias para os sons aqui descritos. A única 

ressalva é a de que a fricativa alveolar sonora [ʒ] é encontrada apenas em 

contextos muito limitados e específicos na língua inglesa (por exemplo, no 
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morfema -[ʒən], como em “vision” [‘vɪ.ʒən]) e em palavras de origem estrangeira 

(especialmente francesa, como “genre” [‘ʒɑ:n.rə]),. 

O japonês, por outro lado, apresenta um sistema mais complexo de 

alofonias para os sons aqui reportados. O som [s] é pronunciado como [ɕ] 

quando seguido de [i]. De forma semelhante, a fricativa [z] é produzida como 

[ɟʑ] quando seguida de [i]. Essas alofonias são esquematizadas em (1) e (2): 

(1) /s/  → [ʃ],  [_i] 

→ [s], nos demais ambientes 

(2) /z/  → [ɟʑ] /  [_i] 

→ [ʣ] / [_ɯ] (a princípio, irrelevante para questões deste trabalho) 

→ [z] / nos demais ambientes 

3 HIPÓTESES 

Baseados nos princípios do PAM aqui descritos, levantamos algumas 

hipóteses sobre a assimilação de certas sequências de sons do inglês que 

possuem padrões alofônicos diferentes da língua japonesa, por aprendizes 

japoneses de inglês. Em particular, acreditamos que as alofonias da L1 destes 

aprendizes terão grande impacto sobre esta assimilação. Uma vez que no PAM 

os segmentos são formados por sequências (constelações) de gestos 

articulatórios, ele permite que também trabalhemos com sequências 
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segmentais, sequências ainda maiores de gestos, utilizando os mesmos 

princípios delineados para os sons isolados. 

Nesta seção, iniciaremos descrevendo articulatoriamente os sons-alvo, 

assim como das vogais que desencadeiam as alofonias em questão. Em 

seguida, descreveremos os processos de alofonias destes sons-alvo no inglês 

e japonês. Finalmente, realizaremos nossas hipóteses sobre como se dá o 

processo de assimilação dessas sequências sonoras do inglês por japoneses. 

3.1 Assimilação dos sons-alvo 

Devido ao fato de que no inglês a fricativa [ʒ] encontra-se apenas em 

contextos específicos (como visto anteriormente), raramente seguido de [i: ɪ], 

decidimos excluir este som de nosso estudo. Além disso, excluímos também a 

africada [ʧ], que seria assimilada para uma categoria sonora diferente de 

qualquer outra aqui discutida. Dessa forma, neste estudo serão abordados 

apenas os sons [s z ʃ ʤ]. 

Passamos agora a nossas hipóteses propriamente ditas, sobre como se 

daria a assimilação das sequências de sons-alvo do inglês por japoneses. 

Acreditamos que todos serão assimilados em categorias nativas, ainda que 

com graus de proximidade ao exemplar ideal variáveis: 
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[i:] e [ɪ] – nenhum exemplar ideal destas vogais pode ser encontrado no 

japonês. O exemplar mais próximo seria a vogal [i]. Este som do japonês seria 

articulatoriamente mais próximo do [i:] do inglês. Assim, supomos que [i:] será 

assimilado como um exemplar aceitável, mas não ideal, de [i], enquanto [ɪ] será 

assimilado como um exemplar desviante de [i]. Nos itens abaixo, essa 

diferença não será mencionada (para evitar redundância de informações), de 

forma que discutiremos apenas a assimilação das consoantes neste ambiente 

fonológico. 

[si:] e [sɪ] – a sequência segmental do japonês mais próxima de [si: sɪ] é [ɕi], 

mas a diferença nos gestos articulatórios de ambas é relativamente grande: em 

[si: sɪ], a fricativa é realizada com o dorso da língua abaixado e ponta próxima 

aos alvéolos, enquanto em [ɕi], a fricativa é realizada com dorso da língua 

elevado e ponta da língua abaixado. Assim, acreditamos que [si: sɪ] serão 

assimilados como exemplares aceitáveis, mas não ideais, de [ɕi]. 

[ʃi:] e [ʃɪ] – a sequência segmental do japonês mais próxima de [ʃi: ʃɪ] 

também é [ɕi], mas neste caso a diferença nos gestos articulatórios de ambas é 

menor: a ponta da língua, em ambos os casos, não se eleva até os alvéolos 

para intensificar o ruído fricativo gerado, sendo que a maior diferença residirá 
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apenas na articulação do dorso da língua. Por esta razão, acreditamos que [ʃi: 

ʃɪ] serão assimilados como exemplares aceitáveis de [ɕi]. 

[zi:] e [zɪ]– a sequência segmental do japonês mais próxima de [zi: zɪ] é 

[ɟʑi], e a diferença entre a constelação de gestos envolvidas nesta sequência é 

bastante grande: além das diferenças nos articuladores ativos (dorso e ponta 

de língua) apontados na diferença entre [si: sɪ] e [ɕi], temos uma diferença 

também no grau de constrição, uma vez que em [ɟʑi] temos uma africada, 

formada por uma oclusão, soltura e então uma constrição crítica21 que gera o 

ruído fricativo, e em [zi] temos apenas a constrição crítica responsável pelo 

ruído fricativo. Desse modo, acreditamos que [zi: zɪ] serão assimilados ao 

japonês como exemplares bastante desviantes de [ɟʑi]. 

[ʤi: ʤɪ] – a sequência segmental do japonês mais próxima de [ʤi: ʤɪ] 

também é [ɟʑi]. Neste caso, as diferenças entre os gestos envolvidos nas 

sequências são aquelas descritas nas diferenças na articulação da língua entre 

                                            

21 Dentro da Fonologia Articulatória, as constrições responsáveis pelos sons fricativos são 
chamadas de críticas. 



35 

 

[ʃi] e [ɕi]. Consideramos, assim, que [ʤi: ʤɪ] será assimilado como um 

exemplar aceitável de [ɟʑi]. 

Resumimos nossas hipóteses de assimilação das sequências de 

estridentes seguidas de [i] do PB por falantes nativos de japonês no quadro 1, 

abaixo: 

Sequência no 

inglês 

Padrão de assimilação por falantes nativos de 

japonês 

Tipo de assimilação 

conforme o PAM 

[si: sɪ] Assimilados como exemplares aceitáveis, mas não 

ideais, de [ɕi]. 

SC (Same Cathegory)22: 
discriminação esperada 
ruim. 

[ʃi: ʃɪ] Assimilados como exemplares aceitáveis de [ɕi]. 

[zi: zɪ] Assimilados como exemplares desviantes de [ɟʑi]. SC (Same Cathegory)23: 
discriminação esperada 
ruim. 

[ʤi: ʤɪ] Assimilados como exemplares aceitáveis de [ɟʑi]. 

Quadro 1: Hipóteses sobre as assimilações fonológicas de aprendizes japoneses de inglês das 

sequência-alvo 

 

Em todos os casos, nossa hipótese também prevê que as sequências com 

sons de [ɪ] serão assimiladas como exemplares mais desviantes de classes da 

L1 do que as sequências com [i:], logo a discriminação nesses casos (com [ɪ]) 

deverá ser melhor do que nas sequências com [i:]. 

                                            

22 Hipotetizamos que as quatro sequências[si: sɪ ʃi: ʃɪ] sejam todas assimiladas a uma 

mesma categoria do japonês [ɕi], mas com graus de aceitabilidade diferentes para cada uma 
das quatro categorias do inglês, conforme o explanado nesta seção. 

23 Hipotetizamos que as quatro sequências[zi: zɪ ʤi: ʤɪ] sejam todas assimiladas a uma 

mesma categoria do japonês [ɟʑi], mas com graus de aceitabilidade diferentes para cada uma 
das quatro categorias do inglês, conforme o explanado nesta seção. 
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De forma similar, propomos finalmente que a oposição das sequências do 

tipo [s_] x [ʃ_] serão mais difíceis de discriminar do que as sequências do tipo 

[z_] x [ʤ_], também devido ao fato de que [z] e [ʤ] apresentam uma distância 

articulatória maior do que [s] e [ʃ]. 

4 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo modelar o processo de assimilação de certos 

sons do inglês por falantes nativos de japonês – em particular, das sequências 

[sɪ si: ʃɪ ʃi: zɪ zi: ʤɪ ʤi:]. Através de um experimento-piloto de percepção 

auditiva, pretendemos então testar nossa modelagem, checando a capacidade 

de discriminação entre as oposições [sɪ si:] x [ʃɪ ʃi:] e [zɪ zi:] x [ʤɪ ʤi:]. 

O experimento também deverá testar mais duas hipóteses que levantamos: 

a que de sequências contendo a vogal [ɪ] sejam melhor discriminadas do que 

as que contém a vogal [i:]; e a de que a oposição [z] x [ʤ] será melhor 

discriminada do que a oposição [s] x [ʃ]. 

5 EXPERIMENTO 

5.1 Objetivos do experimento 

Para testar nossas hipóteses, delineamos e executamos um experimento 

piloto de percepção auditiva. Esse experimento consistia em testar a habilidade 
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de aprendizes japoneses de inglês de distinguir auditivamente as sequências-

alvo [sɪ] de [ʃɪ], [si:] de [ʃi:], [ʤɪ] de [zɪ] e [ʤi:] de [zi:]. Além disso, o experimento 

deveria testar se há também uma diferença na habilidade de discriminação 

perceptual entre as fricativas e africadas-alvo acima de acordo com a vogal que 

as segue (por hipótese, as sequências com [_ɪ] seriam discriminadas com 

maior sucesso que as sequências com [_i:]) e entre as diferentes oposições 

analisadas ([s] x [ʃ] e  [ʤ] x [z]). 

5.2 Métodos e materiais 

Para o experimento, gravamos uma falante inglesa pronunciando três 

repetições de palavras monossilábicas do inglês em que a sequência-alvo 

figurava inicialmente. As palavras gravadas foram então editadas em 

sequências de três palavras idênticas (isto é, repetições diferentes de uma 

mesma palavra) ou sequências de duas palavras idênticas e um par mínimo 

destas (ou seja, duas repetições de uma mesma palavra e uma repetição de 

uma palavra que diferia apenas em seu som inicial, dentro de uma das 

oposições: [s] x [ʃ] ou [ʤ] x [z]). Neste último caso, a palavra diferente poderia 

se encontrar em qualquer das três posições da sequência (primeira, segunda 

ou terceira posição)24. No momento da edição dessas sequências, também 

                                            

24 Ver os quadros completos das sequências nos quadros 2 e 3. 
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foram controlados os tempos de início de cada palavra na sequência (intervalos 

de um segundo entre cada palavra), assim como o volume das mesmas. 

Quanto às vogais, além das vogais-alvo [ɪ i:], as vogais [æ ɔ] também foram 

utilizadas tanto como distratores quanto como itens para controle do 

experimento. 

Optamos por utilizar tanto palavras reais consideradas de níveis mais 

básicos (como ship, “barco”) quanto palavras de menor uso (como jig, “dança”) 

e logatomas, ou non-sense words (como zeans, uma palavra inventada para se 

opor a jeans). Essa opção teve o intento de minimizar a influência do 

conhecimento do léxico do inglês dos aprendizes em sua tarefa de 

discriminação auditiva.  Por exemplo, um informante poderia ter uma maior 

resistência para assinalar jig como uma palavra ouvida por acreditar que essa 

palavra não pertença ao inglês.  

Assim, o corpus de nosso experimento ficou da seguinte forma (quadros 2 

e 3): 

1 Sea [si:] Sea [si:] Sea [si:] 

2 Seek [si:k] Seek [si:k] Seek [si:k] 

3 Sheep [ʃi:p] Sheep [ʃi:p] Sheep [ʃi:p] 

4 Sheet [ʃi:t] Sheet [ʃi:t] Sheet [ʃi:t] 

5 Chic [ʃi:k] Chic [ʃi:k] SeekSeekSeekSeek [si:k][si:k][si:k][si:k]    

6 Sea [si:] SheSheSheShe    [[[[ʃʃʃʃi:]i:]i:]i:]    Sea [si:] 

7 SheetSheetSheetSheet    [[[[ʃʃʃʃi:t]i:t]i:t]i:t]    Seat [si:t] Seat [si:t] 

8 Seep [ʃi:p] Seep [si:p] SheepSheepSheepSheep [[[[ʃʃʃʃi:p]i:p]i:p]i:p]    
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9 Sin [sɪn] Sin [sɪn] Sin [sɪn] 

10 Sip [sɪp] Sip [sɪp] Sip [sɪp] 

11 Shim [ʃɪm] Shim [ʃɪm] Shim [ʃɪm] 

12 Shift [ʃɪft] Shift [ʃɪft] Shift [ʃɪft] 

13 Sip [sɪp] Sip [sɪp] ShipShipShipShip    [[[[ʃɪʃɪʃɪʃɪp]p]p]p]    

14 ShinShinShinShin    [[[[ʃɪʃɪʃɪʃɪn]n]n]n]    Sin [sɪn] Sin [sɪn] 

15 Shift [ʃɪft] SiftSiftSiftSift [s[s[s[sɪɪɪɪft]ft]ft]ft]    Shift [ʃɪft] 

16 Shim [ʃɪm] Shim [ʃɪm] SimSimSimSim    [[[[ʃɪʃɪʃɪʃɪm]m]m]m]    

17 Sob [sɔb] Sob [sɔb] Sob [sɔb] 

18 Shop [ʃɔp] Shop [ʃɔp] Shop [ʃɔp] 

19 SockSockSockSock    [[[[ʃɔʃɔʃɔʃɔk]k]k]k]    Shock [ʃɔk] Shock [ʃɔk] 

20 ShotShotShotShot    [[[[ʃɔʃɔʃɔʃɔt]t]t]t]    Sot [sɔt] Sot [sɔt] 

21 Sad [sæd] Sad [sæd] Sad [sæd] 

22 Sham [ʃæm] Sham [ʃæm] Sham [ʃæm] 

23 Shag [ʃæg] SagSagSagSag    [[[[ssssæg]æg]æg]æg]    Shag [ʃæg] 

24 Shack [ʃæk] Shack [ʃæk] SackSackSackSack    [sæk][sæk][sæk][sæk]    

Quadro 2: Corpus do experimento: repetições com intuito de testar a discriminação [s] e [ʃ]. As palavras 

em negrito destacam as palavras diferentes em cada sequência (quando ocorrem) e a diferença de 

coloração das linhas indica a mudança da vogal testada (na ordem: [i: ɪ ɔ æ]). 

1 Zeal [zi:l] Zeal [zi:l] Zeal [zi:l] 

2 Zee [zi:] Zee [zi:] Zee [zi:] 

3 Jeans [ʤi:nz] Jeans [ʤi:nz] Jeans [ʤi:nz] 

4 Jeep [ʤi:p] Jeep [ʤi:p] Jeep [ʤi:p] 

5 ZeepZeepZeepZeep [[[[zzzzi:p]i:p]i:p]i:p]    Jeep [ʤi:p] Jeep [ʤi:p] 

6 Jeal [ʤi:l] ZealZealZealZeal    [zi:l][zi:l][zi:l][zi:l]    Jeal [ʤi:l] 

7 GeeGeeGeeGee    [[[[ʤʤʤʤi:]i:]i:]i:]    Zee [zi:] Zee [zi:] 

8 Zeans [zi:nz] JeansJeansJeansJeans [[[[ʤʤʤʤi:nz]i:nz]i:nz]i:nz]    Zeans [zi:nz] 

9 Zip [zɪp] Zip [zɪp] Zip [zɪp] 

10 Zit [zɪt] Zit [zɪt] Zit [zɪt] 

11 Jig [ʤɪg] Jig [ʤɪg] Jig [ʤɪg] 

12 Gym [ʤɪm] Gym [ʤɪm] Gym [ʤɪm] 

13 Jip [ʤɪp] Jip [ʤɪp] ZipZipZipZip    [z[z[z[zɪɪɪɪp]p]p]p]    

14 Gym [ʤɪm] ZimZimZimZim    [z[z[z[zɪɪɪɪm]m]m]m]    Gym [ʤɪm] 

15 Zit [zɪt] Zit [zɪt] JitJitJitJit    [[[[ʤɪʤɪʤɪʤɪt]t]t]t]    

16 JigJigJigJig [[[[ʤɪʤɪʤɪʤɪg]g]g]g]    Zig [zɪg] Zig [zɪg] 

17 Zog [zɔg] Zog  [zɔg] Zog [zɔg] 
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Quadro 3: Corpus do experimento: repetições com intuito de testar a discriminaçãoo [ʤ] e [z]. As 

palavras em negrito destacam as palavras diferentes em cada sequência (quando ocorrem) e a diferença 

de coloração das linhas indica a mudança da vogal testada (na ordem: [i: ɪ ɔ æ]). 

 

A tarefa consistia em marcar, para cada sequência ouvida, se ela era 

formada apenas por repetições de uma mesma palavra, ou se era formada por 

duas repetições de uma mesma palavra e uma palavra diferente. Nesse último 

caso, pedia-se que o aluno indicasse também qual das três repetições era a 

que diferia das demais. 

Os alunos receberam um folha-resposta (que pode ser encontrada no 

Apêndice 1, com tradução no Apêndice 2) que também incluía as instruções 

em japonês para a resolução do exercício. Foram inclusos nestas instruções 

três exemplos de resolução, com sons que a princípio não causariam confusão 

aos aprendizes (“get get get”, “get ket get” e “ket ket get”). Depois de os 

informantes terem lido as instruções e acompanhado os exemplos, tiveram a 

oportunidade de manifestar quaisquer dúvidas sobre a forma de proceder com 

a resolução do exercício proposto. Também neste momento, foi enfatizado o 

fato de que tanto palavras comuns do inglês, quanto palavras mais raras e 

18 Job [ʤɔb] Job [ʤɔb] Job [ʤɔb] 

19 Jot [ʤɔt] Jot [ʤɔt] ZotZotZotZot    [z[z[z[zɔɔɔɔt]t]t]t]    

20 Jon [ʤɔn] ZonZonZonZon    [z[z[z[zɔɔɔɔn]n]n]n]    Jon [ʤɔn] 

21 Zack [zæk] Zack [zæk] Zack [zæk] 

22 Jam [ʤæm] Jam [ʤæm] Jam [ʤæm] 

23 ZapZapZapZap    [zæp][zæp][zæp][zæp]    Jap [ʤæp] Jap [ʤæp] 

24 Zab [zæb] JabJabJabJab    [[[[ʤʤʤʤæb]æb]æb]æb]    Zab [zæb] 
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palavras inventadas figurariam em seu exercício, mas que isso não seria 

relevante nas respostas para os exercícios. O experimento propriamente dito 

só teve início depois dos informantes confirmarem que não tinham dúvidas 

sobre como resolver o exercício. 

O corpus dos quadros 2 e 3 foi então tocado conjuntamente para os 

alunos, de forma randomizada (a randomização foi feita pelo próprio software 

de reprodução). Um espaço de tempo foi dado entre cada sequência e, antes 

de cada uma delas, o número da sequência era dito (para evitar confusões e 

erros de anotação). Depois de toda a sequência tocada pela primeira vez, os 

alunos tiveram alguns minutos de descanso (conforme requisitado) e então 

todo experimento foi repetido (com nova randomização automática do software 

de reprodução). 

5.3 Informantes 

Dois informantes foram avaliados e serão aqui designados simplesmente 

por “Informante 1” e “Informante 2”. 

O Informante 1, do sexo masculino, 26 anos no momento do experimento, 

é natural da província de Chiba. Estudou inglês durante seis anos no ensino 

regular e então quatro anos durante a universidade (mas não como estudante 

de letras ou equivalente). “Como a maioria dos funcionários de empresa 

japoneses” (segundo o próprio entrevistado), uma vez empregado seguiu seus 

estudos de inglês por conta própria, atingindo nota 825 no TOIEC (Test of 
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English for International Communication). Declarou seu nível geral de inglês 

como “intermediário avançado”. Além disso, possuía cerca de nove meses de 

residência no Brasil e 900 horas de estudo de português. Declarou seu nível de 

português como sendo “intermediário”. 

A Informante 2, do sexo feminino, 41 anos no momento do experimento, é 

também natural da província de Chiba. Assim como o Informante 1, estudou 

inglês durante a educação regular e universidade e então por conta própria 

uma vez empregada. Atingiu nota 755 no TOIEC. Declarou seu nível geral de 

inglês como “intermediário”. Além disso, possuía cerca de cinco meses de 

residência no Brasil e 550 horas de estudo de português. Declarou seu nível de 

português como sendo “Intermediário inferior”.  

Ressaltamos aqui que o português é uma língua em que as oposições [si] x 

[ʃi] e [zi] x [ʤi] também existem (como no inglês). Isso nos leva a supor que seu 

conhecimento nessa outra L2 terá influência sobre sua capacidade de 

discriminação das oposições-alvo do inglês. No entanto, uma vez que este é 

apenas um estudo-piloto, levaremos em conta apenas o fato de o Informante 1 

declarar possuir um nível maior de inglês e português do que a Informante 2. A 

exata extensão da influência do estudo/conhecimento de cada uma das línguas 

independentemente não será aqui pesquisado. 
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6 RESULTADOS 

Nesta seção, apresentaremos os pontos mais relevantes dos resultados 

obtidos no experimento acima descrito. Os resultados são apresentados de 

forma completa no Apêndice 3. Lembramos que este é um estudo piloto, capaz 

apenas de apontar para tendências, não sendo possível, devido ao pequeno 

número de dados, tirar conclusões definitivas sobre as assimilações estudadas. 

Na figura 1, podemos ver as proporções de respostas incorretas para a 

oposição de sons-alvo [s] e [ʃ], de ambos os informantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proporção de respostas incorretas para a oposição [s] x [ʃ]. 

É possível observar, neste gráfico, que o Informante 1 apresentou uma 

proporção menor de erros para as sequências [_æ _ɔ _ɪ], todas com menos de 

10% de erros. A única sequência aparentemente problemática para este 
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informante foi [_i:]. A Informante 2, por outro lado, apresentou um número 

maior de erros (acima de 30%) em duas sequências: [_æ] e [_i:]. 

Na figura 2, podemos ver as proporções de respostas incorretas para a 

oposição de sons-alvo [z] e [ʤ], de ambos os informantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proporção de respostas incorretas para a oposição [z] x [ʤ]. 

 

Também para esta oposição, vemos que o Informante 1 demonstrou mais 

dificuldades nas sequências do tipo [_i:]. Todas as outras sequêncicas 

apresentaram uma proporção de erros menor que 15%. A Informante 2, por 

outro lado, demonstrou menor dificuldade apenas para a sequência [_ɔ], 

enquanto as sequências dos tipos [_æ _ɪ _i:] atingiram proporções de erros 

acima de 35%. 
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Nas figuras 3 e 4, vemos os mesmos resultados, mas agora reorganizados 

para facilitar a visualização da comparação entre as oposições testadas ([s_] x 

[ʃ_] e [z_] x [ʤ_]), separadamente para cada informante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proporção de respostas incorretas para a oposição [s] x [ʃ] e [z] x [ʤ] para o 

Informante 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Proporção de respostas incorretas para a oposição [s] x [ʃ] e [z] x [ʤ] para a 

Informante 2. 
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Tanto para o Informante 1 quanto para a Informante 2, podemos observar 

que a proporção de erros foi, em todos os casos, igual ou maior para a 

oposição [z] x [ʤ] do que para [s] x [ʃ].  

7 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, buscamos modelar qual seria o padrão de assimilação das 

sequências [sɪ si: ʃɪ ʃi: zɪ zi: ʤɪ ʤi:] do inglês para falantes nativos de japonês, 

aprendizes de inglês como L2. Supomos que as sequências [sɪ si: ʃɪ ʃi:] seriam 

todas assimiladas para [ɕi], enquanto as sequências [zɪ zi: ʤɪ ʤi:] seriam 

assimiladas para [ɟʑi]. Também hipotetizamos que, em todos os casos, as 

sequências com [_i:] seriam de discriminação mais difícil que as sequências 

com [_ɪ], devido ao fato de que [i:] seria um candidato mais próximo do [i] do 

japonês do que [ɪ]. 

Essas hipóteses foram apenas em parte verificadas em nosso experimento. 

Em primeiro lugar, a alta proporção de erros na discriminação das sequências 

com [_i:] (igual a 25% em todos os casos para o Informante 1 e maior que 30% 

em todos os casos para a Informante 2) corrobora nossa hipótese de 

dificuldade de discriminação perceptual das oposições de sons analisadas. 
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Além disso, a discriminação das oposições desses sons foi bastante melhor no 

caso de sequências com [_ɪ] (exceto na oposição [zɪ] x [ʤɪ] para a Informante 2, 

em que a proporção de erros foi igual a da oposição [zi:] x [ʤi:]), o que também 

está previsto em nossa hipótese. 

No entanto, principalmente no caso da Informante 2, observamos altas 

taxas de erro também para oposições entre sequências com vogais para as 

quais não prevíamos qualquer tipo de problema. Considerando que para o 

Informante 1 esse fenômeno não se verificou, podemos levantar aqui duas 

possíveis explicações para esse fato inesperado. 

Uma delas é a de que a Informante 2, de acordo com seu nível declarado 

tanto de inglês quanto de português inferior ao do Informante 1, apresente 

maiores dificuldades na diferenciação das oposições contidas no experimento – 

mesmo aquelas para que não havíamos previsto problemas. Essa explicação 

demanda que postulemos que a assimilação de sequências do tipo [sæ] e [ʃæ] 

(e todas as outras) sejam do tipo CG, ou seja, que sejam assimiladas a uma 

mesma categoria com uma diferença apenas de adequação aos exemplares 

ideais da língua japonesa. Não julgamos essa uma boa explicação, pois em 

japonês a oposição [sa] x [ɕa] é distintiva (assim como para as outras vogais em 

que não prevemos problemas). 
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Outra explicação é a de que a Informante 2 teve mais problemas com o 

formato do experimento em si, por razão de fatores outros que não os 

linguísticos propriamente ditos (por exemplo, nervosismo ou falta de 

concentração).  Considerando o pequeno número de dados, em que um ou 

dois erros a mais causam grande diferença estatística, consideramos esta 

como a opção mais provável. 

Em nossas hipóteses de trabalho, também supomos que a discriminação 

nos casos de oposições do tipo [s_] x [ʃ_] seriam mais difíceis do que nos casos 

de oposições do tipo [z_] x [ʤ_], uma vez que os sons desta oposição 

apresentam uma distância articulatória maior do que a distância dos sons 

daquela. No entanto, o que verificamos foi que, em todos os casos, a 

proporção de erros foi menor ou igual para as oposições [s_] x [ʃ_], o que indica 

que as oposições do tipo [z_] x [ʤ_] foram melhor discriminadas. Novamente, 

reforçamos que a quantidade pequena de dados não nos permite tirar 

conclusões definitivas sobre os processos de assimilação entre as oposições 

em questão. No entanto, o fato de que a tendência foi a mesma (menor 

dificuldade para [z] x [ʤ]) nos parece significativo. 

De forma geral, acreditamos que os resultados do experimento realizado, 

apesar de seu caráter piloto, estejam de acordo com o tratamento dado pelo 

PAM ao padrão de assimilação fonológica de aprendizes japoneses de inglês 
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como L2 para os sons analisados. Em particular, destacamos que o fato do 

PAM utilizar gestos articulatórios como base para sua modelagem nos permitiu 

fazer uma suposição confirmada por nosso experimento – de que a 

discriminação para oposições contendo [_ɪ] são melhores discriminadas do que 

aquelas contendo [_i:]. Ora, é apenas observando as semelhanças e 

diferenças entre os gestos envolvidos na constelação de cada som que 

pudemos traçar tal hipótese. No entanto, a discriminação de sequências do tipo 

[z_] x [ʤ_] não se mostrou mais fácil do que as do tipo [s_] x [ʃ_], como previsto, 

o que pode indicar tanto uma amostra não ideal de dados (por seu pequeno 

número), uma interpretação ou aplicação errada dos princípios do PAM ao 

problema em questão, ou ainda uma falha do próprio modelo. 

Como trabalhos futuros, seria de grande importância realizar um novo 

experimento, com uma quantidade maior de dados e um número maior de 

informantes, o que reduziria o ruído nos dados gerado por erros associados a 

fatores extra-linguísticos. 
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APÊNDICE 1 

A seguir, reproduzimos a folha-resposta contendo as instruções e quadro 

de respostas fornecido aos informantes para a realização do experimento. A 

tradução do mesmo para o português encontra-se no Apêndice 2 a título de 

consulta. これから英語のネイティブスピーカーが順番に発音する３つの単語を聞いて  ください。その３つの単語は時にはすべて同じ単語（たとえば、met, met, met） のものもあり、または同じ単語が２回繰り返され、単語が１つだけ違う場合も あります。その場合は、最初の子音だけが違います。（たとえば、net, met, met, またはmet, net, met, またはmet, met, net） 

 格段 （格配列）に出てくる単語はすべて同じであるのか、または違う場合には、最初の子音が違う単語はどれなのかをマークしてください。 

 注意 － 単語は実際英語に存在するものもあるが、作り言葉もあります。 このことは重要なとことではありませんこのことは重要なとことではありませんこのことは重要なとことではありませんこのことは重要なとことではありません。あなたの言葉の知識を  調べているのではなく、各単語の最初の子音の聞き取りが大事です。 

 例１) 聞いてください 

  GET  GET  GET 
 正しい答えを次のようにマークしてください。 

 例 １ 

√ すべて同じ 

O  

1つ目の単語が違う 

O  

2つ目の単語が違う 

O３つ目の単語が違う 

 
 
 例 2) 聞いてください 

  GET  KET  GET 



54 

 

 正しい答えを次のようにマークしてください。 

 例 
2 

Oすべて同じ O  

1つ目の単語が違う 

√   

2つ目の単語が違う 

O３つ目の単語が違う 

 
 
 例 3) 聞いてください 

  KET  KET  GET 
 正しい答えを次のようにマークしてください。 

 例 
3 

Oすべて同じ O  

1つ目の単語が違う 

O  

2つ目の単語が違う 

√ ３つ目の単語が違う 

 
 
 

1 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

2 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

3 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

4 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

5 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

6 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

7 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

8 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

9 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

10 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

11 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

12 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

13 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

14 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

15 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

16 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

17 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

18 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 
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19 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

20 Oすべて同じ O  1つ目の単語が違う O  2つ目の単語が違う O ３つ目の単語が違う 

... ... ... ... ... 
 
(E assim sucessivamente, até o número correspondente de exercícios). 
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APÊNDICE 2 

A seguir, fornecemos a tradução da folha-resposta (ver Apêndice 1) 

contendo as instruções e quadro de respostas fornecido aos informantes para a 

realização do experimento. 

Você ouvirá agora sequências de três palavras pronunciadas por uma falante de inglês. 
Algumas dessas sequências são formadas por três repetições da mesma palavra (por exemplo, 
“met met met”), enquanto outras sequências são formadas por duas repetições de uma 
mesma palavra e uma repetição de uma palavra diferente. Neste caso, o único som diferente é 
o primeiro som da palavra (por exemplo, “net met met”, ou “met net met”, ou “met met net”). 
Para cada sequência, diga se o primeiro som nas três palavras ouvidas são o mesmo som ou, 
caso não sejam, qual das palavras possui o primeiro som diferente. 
Observação: Algumas palavras existem de verdade na língua inglesa, outras são palavras 
inventadas. ISSO NÃO É IMPORTANTE. Você deve julgar apenas o primeiro som de cada 
palavra e não seu conhecimento da palavra. 
 
Exemplo 1: 
Você ouvirá 
GET   GET   GET 
Preencha a resposta da seguinte maneira: 

Ex.1 √ Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

 
 
Exemplo 2: 
Você ouvirá 
GET   KET   GET 
Preencha a resposta da seguinte maneira: 

Ex.2 O Todas iguais O 1ª repetição diferente √ 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

 
 
Exemplo 3: 
Você ouvirá 
KET   KET   GET 
Preencha a resposta da seguinte maneira: 

Ex.3 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente √ 3ª repetição diferente 
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1 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

2 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

3 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

4 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

5 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

6 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

7 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

8 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

9 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

10 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

11 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

12 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

13 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

14 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

15 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

16 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

17 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

18 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

19 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

20 O Todas iguais O 1ª repetição diferente O 2ª repetição diferente O 3ª repetição diferente 

... ... ... ... ... 

 

(E assim sucessivamente, até o número correspondente de exercícios). 
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APÊNDICE 3 

A seguir, fornecemos em detalhes as respostas dadas pelos informantes 

no momento do experimento. Essas informações encontram-se organizadas na 

seção 6 deste trabalho. 

Teste Resposta 
esperada 

Informante 1 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

Informante 2 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

sad sad sad 0 0 0 1 1 

sham sham sham 0 0 0 0 0 

shag sag shag 2 2 2 2 3 

shack shack sack 3 3 3 3 3 

 

Teste Resposta 
esperada 

Informante 1 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

Informante 2 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

sob sob sob 0 0 0 0 0 

shop shop shop 0 0 0 2 0 

shot sot sot 1 1 1 1 1 

sock shock shock 1 1 1 1 1 

 

Teste Resposta 
esperada 

Informante 1 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

Informante 2 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

sin sin sin  0 0 0 0 0 

sip sip sip  0 0 0 0 0 

shift shift shift  0 0 2 0 1 

shim shim shim  0 0 0 0 0 

shim shim sim  3 3 3 3 3 

sip sip ship  3 3 3 3 3 

shin shin sin  3 3 3 3 3 

shift sift shift  2 2 2 2 2 
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Teste Resposta 
esperada 

Informante 1 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

Informante 2 
Repetição 1 

Informante 1 
Repetição 2 

seek seek seek  0 0 0 0 0 

sea sea sea  0 3 0 3 0 

sheet sheet sheet  0 1 0 0 3 

sheep sheep sheep  0 0 0 0 0 

seep seep sheep  3 3 3 3 0 

sea she sea  2 2 1 2 2 

sheet seat seat  1 0 1 0 3 

chic chic seek  3 3 3 3 3 

 


